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Abstract 
 

All individuals have different preferences for what make them motivated to peform labour. If 

organizations standardizes how they motivate employees there is a problem because not all 

employees will be satisfied. Simultaneously is it very demanding to map and meet every 

employees individual needs. The purpose with this essay is to examine what is most optimal: 

a collectively reward system with the same rewards to all employees or a individually reward 

system with personalized rewards to every employee. To delimit the examination we have 

chosen to focus on a specific organization and department, Loomis Sverige AB and the 

servicecenter section. The empirical data in this essay is based on interviews with seven staff 

members and one manager from the servicecenter section. The conclusion is that Loomis 

should apply a collectively reward system based on the the individual preferences that more 

numerous employees shared and revealed in the interviews.  
 
Nyckelord: Motivation, belöning, belöningssystem, Loomis.  
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1. Inledning 
 

1.1 Inledande beskrivning  

Denna uppsats handlar om en specifik avdelning inom ett specifikt företag (Loomis Sverige 

AB) och dess insatser för att motivera medarbetarna. Problemet uppsatsen hanterar är 

huruvida företaget skall tillämpa individanpassade motivationshöjande insatser eller 

kollektiva insatser för att på bästa sätt motivera personalen. Genom intervjuer med 

medarbetare samt en intervju med en chefsperson på företaget bildar vi oss en uppfattning om 

hur dagens situation ser ut och kan därefter analysera och diskutera eventuella förändringar 

eller insatser till förbättring. Vi bildar oss även en uppfattning om vad de anställda föredrar 

för typer av insatser från ledningen och vad dem blir mest motiverade av. Vidare söker vi stöd 

från vetenskapliga artiklar och litteratur inom aktuellt ämne för att stärka resonemang kring 

eventuella förändringar och insatser. Den empirin vi inhämtar behandlar vi från valda teorier 

och analysmodeller för att sedan kunna föra en diskussion kring hur företaget bör motivera 

sin personal på ett mest optimalt sett. Diskussionen behandlar i korta drag den empirin vi 

erhållit, kopplingen med våra valda teorier och analysmodeller till empirin samt eventuella 

konsekvenser kring dessa.  

1.2 Företagsbeskrivning 

Det aktuella företag som vi valt att studera är Loomis Sverige AB. Företaget är ett 

dotterföretag till Loomis AB. Loomis Sverige AB redovisar en omsättning vid bokslutet 

2014-12-31 på ca 947 miljoner kronor samt att de har 828 stycken anställda. Företagets 

verksamhet beskrivs enligt följande: “Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva 

värdetransportrörelse, utöva bevakningsrörelse samt tillverka och försälja alarmartiklar jämte 

annan därmed förenlig verksamhet” (retriver-business). Främst är företaget förknippat med 

värdetransporter och kontanthantering. Huvudkontoret är belagt i Stockholm, Solna. Det finns 

i dagsläget 18 olika arbetsställen runt om i Sverige (retriver-business). Företaget kan då 

beskrivas som stort med en nationell bredd, och även med internationell beredd (Loomis 

årsredovisning).  
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Loomis slogan är “Managing cash in society”, eller i Sverige “Specialisten på 

kontanthantering” (Loomis.se). För att konkretisera Loomis verksamhet mer kan man dela 

upp den i två delar;  
 

1. Leverans av kontanter. 

2. Transport av kontanter.  
 

Leverans av kontanter syftar på när företag är i behov av kontanter. Det kan exempelvis vara 

banker som beställer stora mängder kontanter för deras kunders räkning eller växlingskontor 

som beställer valuta som de i sin tur säljer till kunder. Även företag som är i behov av växel 

till deras kassor beställer detta av Loomis. Trots att kontanter som betalningsmedel blir allt 

ovanligare och ger plats för kort och andra former av digitala betalningsalternativ behöver 

många företag fortfarande kontanter i form av växel till deras kassor. Även bankomater ingår 

i kontanthanteringen. Loomis blir dock inte meddelade när de är tomma och fyller på efter ett 

automatiserat system, utan fyller på dem med summa och valör efter det som är lagt i 

beställningen av den som är driftansvarig. ICA har sina egna bankomater som de beställer 

växel till, likaså banker. Bankerna (Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank 

och Sparbankerna) äger tillsammans Bankomat AB och beställer växel till bankomater 

tillhörande det företaget.  
 

Transport av kontanter syftar på när företag vill göra sig av med kontanter för att få dem 

insatta på ett konto. Alla företag som hanterar kontanter behöver vid en punkt få alla eller en 

del av dessa insatta på ett konto för att kunna hantera betalningar och så vidare. Denna tjänst 

åtar sig Loomis och är en del i kontanthanteringen. Företag deponerar antingen själva i en så 

kallad servicebox eller får transport, d.v.s. en väktare från Loomis kommer och hämtar 

kontanterna på företaget. Sedan räknas dessa av Loomis och sätts in på angivet bankkonto två 

till tre bankdagar efter dem är uppräknade mot en avgift. Avgiften är fast och oberoende 

mängden som deponeras (loomis.se).  
 

Loomis är uppbyggt efter en funktionsorganisation. Medarbetarna är grupperade efter 

kompetens och expertis kring en viss funktion eller ett visst område. Under den verkställande 

direktören, som naturligt är högst upp i hierarkin finns avdelningarna: 

- Säljavdelning 

- Marknadsavdelning 



	

	 3	

- Ekonomiavdelning 

- Mänskliga resurser (HR) 

- Säkerhetsavdelning 

 

Dessa avdelningar granuleras sedan ytterligare efter vad som ingår i de olika avdelningarna. 

Under sälj ingår exempelvis avtalsgruppen, samt under ekonomi ingår leverantörsreskontra. 

Det finns både fördelar och nackdelar med en funktionsindelad organisationsstruktur. 

Fördelar kan vara att dubbelarbete undviks då samma avdelningar inte gör samma sak. En 

annan fördel kan vara att det blir lättare för ledningen att överblick och följa upp de enskilda 

avdelningarnas arbete. Nackdelar med en funktionsindelad organisation kan vara svårigheter 

att uppnå en enhetlig organisationskultur inom företaget samt interna konflikter mellan 

avdelningar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Interna konflikter är något Loomis har problem 

med och det finns en pågående konflikt mellan säljgruppen samt servicegruppen. Grupperna 

anser att motsidan inte är medgörliga och tillgängliga vilket har lett till en 

kommunikationsbrist avdelningarna sinsemellan. Loomis jobbar aktivt för att förbättra 

relationen mellan avdelningarna genom aktiviteter utanför arbetet där båda avdelningarna är 

inkluderade och “tvingas” umgås med varandra men det tar tid att återställa och bygga upp 

förtroende mellan avdelningar i en funktionsindelad funktion. Detta på grund av att 

avdelningarna skapar sina egna kulturer och värderingar som sedan kan vara svåra att 

integrera i efterhand. 
 

När vi skriver denna uppsats har vi valt att utgå från det som kallas servicecenter på Loomis 

Sverige AB. Servicecenter ingår i marknadsavdelningen och består högst av marknadschefen. 

Under marknadschefen finns en person som jobbar med kommunikation, främst på hemsidan 

och intranätet, samt en person som är chef för servicecenter. Servicecenter består av 11 

personer som arbetar med kundtjänst och kundkontakt över telefon, chatt och mail. Av dessa 

11 är 8 stycken kvinnor och 3 män. Anledningen till att vi har valt att utgå från servicecenter-

avdelningen är på grund av att en av uppsatsförfattarna har arbetat på den avdelningen och har 

därigenom en naturlig ingång på företaget. 

1.3 Interna arbetsförhållanden 

Samtliga medarbetare på servicecenter har 30 minuters lunch. Eftersom alla på avdelningen 

inte kan gå på lunch samtidigt på grund av att någon alltid måste kunna besvara kunder är det 
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uppdelat i två grupper. Den första gruppen som går på lunch är den som börjar tidigast och 

har arbetstider från 08:00 till 16:00. Den andra gruppen börjar klockan 09:00 och jobbar till 

17:00. Denna uppdelning är inte flexibel och innebär en viss social uppdelning mellan 

grupperna. Eftersom det inte finns så mycket utrymme att samtala med varandra under 

arbetstiden utgör lunchen den främsta sociala situationen kollegor emellan. På grund av detta 

följer det naturligt att de som äter med varandra kommer varandra närmare och får en bättre 

relation. Förutom lunchrasten får alla anställda ta cirka 15 minuters rast på förmiddagen och 

lika mycket på eftermiddagen. Av de anställda på servicecenter är två stycken indirekta eller 

direkta administratörer till servicecenterchefen. En person är officiellt administratör och den 

andra personen hjälper chefen med administrativa arbetsuppgifter utan att ha detta i sin 

arbetsbeskrivning. På servicecenter anses det vara gynnsamt att arbeta med administrativa 

uppgifter för att komma bort från kundkontakten som annars kan bli lite överväldigande. Alla 

anställda har en egen kontorsplats och sitter tillsammans i ett rum med öppen planlösning. 

Chefen sitter i ett separat inglasat rum i samma kontor.  
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2. Problematisering 

2.1 Problembakgrund 

Alla individer har olika preferenser för vad som motiverar dem att utföra sitt arbete. Om 

företag och organisationer standardiserar deras tillvägagångsätt för att motivera sina anställda 

uppstår det en problematik då varje individ är unik och motiveras av olika faktorer. I samma 

organisation kan det finnas individer som blir mer motiverade av monetär belöning och andra 

individer som blir mer motiverade av ökat personligt ansvar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Detta leder till att de insatser som görs för att höja de anställdas motivation inte alltid 

optimeras då man inte tillgodoser den differens som finns i behoven hos varje anställd. En 

relevant frågeställning är följaktligen hur företag kan gå till väga för att anpassa 

motivationsinsatser som tillgodoser den enskilde individen. Samtidigt är individanpassning 

väldigt krävande i form av arbete med att kartlägga och möta varje individs preferenser 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Alternativet är att företag erbjuder samtliga anställda samma 

motivationsinsatser varav alla uppskattar olika insatser olika mycket men den totala 

motivationen blir ungefär densamma. Med detta menas att person ett inte blir motiverad av 

monetär belöning men istället personligt ansvar, medan för person två är det tvärt om. Då 

erbjuds alla anställda samma insatser men blir olika motiverade av de olika insatserna 

beroende på preferenser. Samtidigt kan en person bli lite motiverad av flera insatser. Det 

måste inte vara så att olika personer bara har preferenser för en insats utan en kombination 

kan vara optimalt för vissa. Komplexiteten i detta är stor då företag är unika och olika 

lösningar integreras bättre i olika företag. Olika företagskulturer, antalet anställda, vilken 

bransch företaget opererar inom, olika avdelningar inom organisationen, företagets 

geografiska placering och så vidare kan inverka på om ett individuellt eller kollektiv 

belöningssystem är optimalt. Exempelvis kan faktorn med antalet anställda vara relevant i en 

tid- och ekonomiaspekt. Om ett mindre företag med 10 anställda vill öka motivationen hos 

sina anställda har denna företagsledning lättare att individanpassa de motivationshöjande 

insatserna då de endast har 10 individer med olika preferenser att ta hänsyn till. Om en stor 

fabrik med 1 000 anställda vars ledning skulle fokusera på samma sak skulle det gå åt enormt 

mycket tid.  
 

Företaget som vi valt att studera, Loomis Sverige AB, är ett stort företag med över 800 

anställda i Sverige (Loomis.se). På avdelningen vi kommer att studera finns det 11 stycken 
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anställda varav en med chefsposition. Det blir i detta fall 11 stycken olika individer med olika 

preferenser att ta hänsyn till gällande motivationshöjande insatser. 
 

Orsaken till att vi valde att studera motivation och specifikt hur företag bör förhålla sig för att 

motivera sin anställda är bland annat på grund av att samtliga uppsatsskribenter har blivit 

berörda av ämnet själva. Alla skribenter har haft olika arbetsgivare med olika grader av 

motivation på respektive arbetsplats. Inte bara olika arbetsgivare och arbetsplatser har 

påverkat motivationen utan även olika chefer på samma arbetsplats har skapat incitament för 

upplevelse av olika grader av motivation. Motivation är långt ifrån isolerat till 

företagsekonomi utan är ett väldigt relevant begrepp inom många olika områden. Inom idrott 

är motivation i många fall helt avgörande för individer och lag att lyckas. För oss som är 

studenter gäller det att hitta motivation för att studera och fortsätta när det känns som tyngst. 

När studierna går bra och resultaten är önskvärda är det inga problem men när det går tyngre 

och resultaten inte uppfyller ens önskningar, det är då motivationen siar och det är en 

utmaning att hitta faktorer som lyckas motivera än tillräckligt. 
 

En annan anledning till att vi valde att skriva om motivation är på grund av att vi anser ämnet 

vara väldigt aktuellt i dagens samhälle. Människors liv är inte lika linjärt som tidigare. Det 

finns väldigt många olika saker och skilda vägar man kan ta inom yrken och livssituation. 

Livet utanför jobbet har aldrig varit lika mångfasetterat och det blir därför en större utmaning 

för företag att motivera sina anställda att lägga ner lika mycket tid på arbetet. Samtidigt finns 

det en annan sida av detta och innebörden av ett större utbud av aktiviteter utanför arbetet 

kräver större ekonomiska resurser, något som kan motivera människor att arbeta mer.  
 

Genom att undersöka angivet problem kommer vi förhoppningsvis ta reda på om 

servicecenter på Loomis marknadsavdelning bör belöna sina anställda efter kollektiva eller 

individuella insatser. Denna insikt leder till ny kunskap som inte finns i företag idag. Det 

finns teorier om hur företag optimalt bör belöna anställda för att skapa incitament för 

motivation men hur detta ska appliceras på Loomis har inte tidigare studerats. Detta innebär 

att resultatet kommer vara av stor relevans och intresse för Loomis. Detta innebär att 

resultatet förhoppningsvis kommer att ha praktisk relevans för Loomis. Eftersom vi har valt 

att avgränsa oss till ett specifikt företag och en specifik avdelning på det företaget anser vi att 

vi har stora möjligheter att lösa uppsatsproblemet och besvara frågeställningen. Genom 

avgränsningen har vi möjlighet att genomföra intervjuer med majoriteten av de berörda 
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personerna vilket ökar chansen att på ett bra sätt komma till insikt och lyckas besvara 

frågeställningen. På grund av dessa orsaker anser vi att valt problemområde är ett bra 

problemområde som är möjligt att skriva insiktsfull uppsats om. 

2.2 Problemformulering 

Loomis Sverige ABs marknadsavdelning ställs likt alla företag inför problematiken med att 

optimera sina motivationshöjande insatser. Avdelningen servicecenter har 11 stycken olika 

individer med olika preferenser att ta hänsyn till. Genom intervjuer kommer vi ta reda på 

vilka insatser Loomis gör i dagsläget och sedan utifrån tidigare forskning analysera hur 

Loomis optimalt bör arbeta med belöning inom avdelningen. Är det insatser som är 

individanpassade eller kollektiva optimala? Dessutom kan ett resultat vara att varken 

individanpassade eller kollektiva insatser är optimalt utan istället en kombination av dessa är 

det bästa. Detta är något som är relevant för avdelningen att undersöka, och även andra 

organisationer som inte är kopplade till Loomis Sverige AB.  

2.3 Frågeställning  

För att Loomis ska optimera de insatser som används för att motivera personalen; bör de 

individanpassa dessa efter varje anställd eller bör de motivera de anställda kollektivt med 

samma insatser till alla? 
 

För att undersöka detta kommer vi genomföra flera intervjuer med såväl en chef som anställda 

utan chefsposition på Loomis. Dessa intervjuer syftar främst till att ge oss kunskap om tre 

saker; 
 

1. Vilka insatser gör Loomis i dagsläget för att motivera sina anställda? 

2. Är dessa insatser främst kollektivt anpassade eller individanpassade? 

3. Vilka preferenser har de anställda, vad blir de motiverade av? 
 

Dessa frågor ska fungera som delfrågor och med svaret på dessa ska vi sedan, med 

utgångspunkt från forskning och den teoretiska referensramen, svara på frågeställningen om 

ett individanpassat eller kollektivt anpassat belöningssystem är optimalt för Loomis och 

specifikt servicecenter. Genom att ta reda på vilka insatser som görs i ett motivationssyfte och 

samtidigt de anställdas preferenser får vi en bra uppfattning om vad Loomis eventuellt bör 
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göra annorlunda för att på ett bättre sätt möta de anställdas preferenser. Frågan är hur 

preferenserna bör mötas, individuellt eller kollektivt, vilket vi har avseende att besvara.  

2.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som är optimalt för Loomis i avseende att 

motivera personalen och fastställa om ett mer kollektivt eller individuellt belöningssystem är 

att föredra för att optimera de motivationshöjande insatserna. Syftet med uppsatsen blir 

således främst att komma med praktiska förslag på hur Loomis internt ska arbeta med 

motivation och motivationshöjande insatser.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Avsnittet om den teoretiska referensramen med valda teorier, modeller och artiklar är 

uppdelat efter respektive teori för att göra det enklare för läsaren att följa med i text och 

resonemang som avsnittet behandlar. En motivering till varför valda teorier och modeller är 

en del av uppsatsen är också integrerat i texten för att förstå hur vi avser använda dessa för 

fortsatt arbete i uppsatsen. 
 

Avsnittet inleder med en definition om vad motivation innebär som begrepp och olika synsätt 

det kan tolkas på. Sedan presenteras valda teorier och modeller med relevans för uppsatsen. 

Slutligen har valda artiklar beskrivits som skall ge stöd åt uppsatsen med liknande forskning 

inom området. Varje stycke erhåller en egen underrubrik som stöd för läsaren. 

3.1 Motivation 

Motivation som kommer från engelskans motivation betyder “set in motion” och refererar till 

de faktorer som initierar, upprätthåller och styr beteende. Eftersom allt beteende inte endast 

kan härledas till extern stimuli blev behovet av ytterligare förklaringsmodell nödvändigt för 

psykologer. Flera personer i samma miljö med samma externa stimuli kan ha olika beteende, 

därav följer det logiskt att externa faktorer inte endast kan förklara beteende och begreppet 

motivation uppkom. Detta innebär att begreppet motivation är skapat och i viss mån påtvingat 

på beteende. Vi bör inte förvänta oss att finna en del i hjärnan som styr motivationen eller inte 

ens nödvändigtvis nätverk av processer vars primära uppgift är motivation. Begreppet är 

många avseenden godtyckligt och kan lätt förväxlas med andra aspekter av beteende såsom 

känslor. Trots detta är det fortfarande ett användbart koncept för att organisera idéer om källor 

till beteende (Garrrett, 2009).  
 

Det finns ett antal olika teoretiska förhållningssätt till motivation. Grekerna förklarade främst 

mänskligt beteende med instinkter. En instinkt är ett automatiserat, komplext beteende som 

inte är inlärt och finns hos alla medlemmar hos en art. Exempel på instinkter hos djur är 

migration och reproduktion. Enligt grekerna och andra instinktteoretiker är även människor 

styrda av instinkter och allt mänskligt beteende kan härledas till dessa. Problemet med detta 

förhållningssätt till beteende är dock att det inte förklarar varför vi agerar som vi gör i 

specifika situationer, det vill säga motivationen för en person att vara aggressiv i en isolerad 

situation. Psykologen William McDougall (1908) räknade till 10 000 namn på instinkter 
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vilket föranledde en diskussion kring att det bör finnas en instinkt till att skapa insikter hos 

människor. Den relativt enkla förklaringen till mänskligt beteende med instinkter anses idag 

vara förlegad och många psykologer anser att instinkter inte spelar en lika stor roll idag i 

mänsklig evolution som de gjort tidigare. En annan teori som lyckats förklara mänskligt 

beteende på ett bättre sätt är den som kallas “Drive theory”. Enligt Drive thoery har kroppen 

ett tillstånd som kallas homeostasis där kroppens system är i balans eller jämnvikt. När 

kroppen misslyckas vara i homeostasis uppstår det en drivkraft att uppnå det tillståndet och 

beteendet styrs därefter. Problemet med denna teori är att den inte kan förklara allt beteende. 

Exempelvis; en student som är motiverad av att få höga betyg kan inte förklaras av att dennes 

kropp är i obalans och den behöver vara i homeostasis. En annan motivationsteori är “Arousal 

theory”. Arousal theory säger att människor beter sig på ett visst sätt för att upprätthålla en 

viss nivå av arousal. Olika personer har olika optimala nivåer av arousal. Detta kan förklara 

att vissa människor exempelvis känner sig motiverade att hoppa ut från ett flygplan med en 

fallskärm, deras optimala nivå av arousal är relativt hög och en sådan handling gör att den 

optimala nivån uppnås eller i alla fall närmar sig (Garrett, 2009).  
 

Dessa teorier gör alla anspråk på att förklara vad som är orsaken till mänskligt beteende, det 

vill säga motivationen till att vi agerar som vi gör. Begreppet är svårt att definiera både ur ett 

biologiskt och psykologiskt perspektiv, och det finns inget entydigt svar på vad motivation är 

(Garrett, 2009). Preferens av vissa specifika motivationshöjande insatser kan förklaras av 

drive theory medan preferens av andra specifika insatser kan förklaras av arousal theory. 

Syftet med denna uppsats är inte att analysera, undersöka och definiera begreppet motivation i 

sig, utan undersöka motivation ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vi inser att vi inte har 

tillräckligt mycket tid eller kunskap för att komma fram till en explicit definition på vad 

motivation är utan kommer utgå från en mer lekmannamässig definition på begreppet, med 

viss teori såsom drive theory och arousal theory i periferin.  

3.2 Optimering 

En definiering på begreppet optimalt är följande: när någonting är mest gynnsamt för ett visst 

förlopp eller resultat enligt givna förutsättningar (nationalencyklopedin). En annan definition 

görs utifrån begreppet optimum: ett tillstånd i en process som under i övrigt lika 

omständigheter ger gynnsammast resultat (nationalencyklopedin). Utifrån denna kan 

resultatet av motivationen hos en grupp individer regleras utifrån de förutsättningar som finns 
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för att skapa optimal motivation. I denna uppsatts kommer inte optimeringen beräknas utifrån 

ett matematiskt perspektiv (med grafer och brytpunkter), utan utifrån ett mer allmängiltigt 

perspektiv. Vi avser i denna uppsats att undersöka motivationen hos de anställda samt vad 

som är optimalt för Loomis att applicera för typ av belöningssystem. Exempelvis kan Loomis 

välja att applicera ett helt individanpassat belöningssystem, men detta kräver mycket insatser i 

form och tid vilket leder till högre kostnader och är därför inte säkert det optimala, trots att de 

anställda blir mest motiverade av detta system. Likaså kan ett helt kollektivt system ha lägst 

kostnader men leda till låg motivation hos de anställda vilket inte heller kan anses vara 

optimalt. Optimalt i detta syfte blir således att hitta en balans och nivå av kollektiva och 

individuella insatser som både gynnar företaget och de anställda.  

3.3 Teorier och modeller  

3.3.1 Herzbergs tvåfaktorteori  

En känd teori om motivation är den skriven av Frederick Herzberg på 1960-talet som 

behandlar motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Teorin 

handlar om trivsel på arbetsplatsen och om man förändrar förhållanden som gör de anställda 

missnöjda, till exempel lön, skulle trivseln öka vilket i sin tur leder till högre motivation och 

högre prestation. Slutsatsen i teorin var dock att trivsel respektive vantrivsel är relaterade till 

olika komplexa faktorer och omständigheter. Detta innebär att om organisationen gör något åt 

de förhållanden som gör arbetarna missnöjda är det inte troligt att de blir motiverade. Enligt 

teorin är de anställdas tillfredsställelse bland annat starkt kopplat till själva arbetsuppgifterna, 

medan vantrivsel är knuten till arbetsmiljön och hur man behandlas (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). 
 

Motivationsfaktorer innebär faktorer som främjar arbetstillfredsställelse eftersom de 

motiverar de anställda att prestera. Hygienfaktorer som hänför sig till arbetsmiljön är således 

faktorer som kan skapa vantrivsel. Detta betyder att motivationsfaktorer skapar trivsel i den 

mån de finns, men inte vantrivsel om de inte finns. Hygienfaktorer däremot skapar vantrivsel 

om de inte existerar, men inte nödvändigtvis en ökad trivsel då de existerar. Ett exempel på en 

hygienfaktor är arbetsförhållanden, vilket inte genererar ökad trivsel, men dåliga 

arbetsförhållanden leder till vantrivsel. Exempel på en motivationsfaktor är utmanande och 

intressanta arbetsuppgifter, som främjar de anställdas kreativitet och nöjdhet. Saknas 

intressanta arbetsuppgifter leder det dock inte nödvändigtvis till vantrivsel. 
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Enligt Herzberg preciseras motivationsfaktorerna respektive hygienfaktorerna som följer: 
 

Motivationsfaktorer: 

 

1. Arbetsuppgifternas karaktär, att de är utmanande, intressanta och varierande. 

2. Ansvar för eget arbete och kontroll över sin egen arbetssituation. 

3. Prestationer och tillfredsställelse över att göra ett bra jobb. 

4. Erkännande från andra för väl utfört arbete 

5. Avancemang 

6. Utveckling 
 

Hygienfaktorer: 

 

1. Företagets personalpolitik och administrativa system. 

2. Ledarnas kompetens och sätt att leda underordnade. 

3. De mellanmänskliga relationerna mellan överordnade och underordnade. 

4. Arbetsvillkoren kring de uppgifter som ska lösas. 

5. Lön. 

6. Status. 

7. Arbetstrygghet. 

8. Förhållande i arbetet som påverkar fritiden och privatlivet. 
 

Herzbergs teori kan sammanfattas med tre punkter: 
 

1. Det är olika förhållanden som å ena sidan skapar tillfredsställelse, och därmed 

motiverar medarbetarna, och å andra sidan skapar vantrivsel. 

2. Medarbetarna blir inte tillfreds och motiverade bara för att organisationen ändrar på 

förhållanden som skapar vantrivsel. 

3. Det är enbart aspekter av arbetsuppgifterna som kan befrämja trivsel och motivation 

hos medarbetare. 
 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 

Herzbergs teori har givetvis fått en del kritik genom åren. Främst kritiseras antagandet om att 

lön är en hygienfaktor då den enligt teorin skapar vantrivsel om den är för låg eller 
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otillräcklig. Kritiken som riktas mot antagandet hävdar att lön är mer än en monetär belöning 

och kan ge ett symboliskt värde för individen. Lön kan ses som ett erkännande för ett väl 

utfört arbete. Lön kan också relateras till social status för individen vilket placerar denne i ett 

socialt skikt som motiverar denne. Kritikerna hävdar därför att lön inte bara täcker ett sorts 

grundbehov som karaktäriseras som en hygienfaktor, utan även kan ses som väldigt starka 

symboler - vilket kan tolkas som motivationsfaktorer. 
 

Vi anser att Herzbergs teori är relevant och aktuell för vår uppsats när vi undersöker vilka 

faktorer som kan påverka de anställdas motivation på Loomis. Det är också av intresse för vår 

uppsats att utreda och förstå hur man jobbar med dessa faktorer för att sedan komma fram till 

vad som skulle vara optimalt för Loomis i ett motivationssyfte. Med anledning av detta 

kommer Herzbergs teori alltså användas som ett verktyg i vår uppsats för att utveckla och 

förstå de empiriska observationerna från besöket på Loomis. Avsikten med Herzbergs teori i 

denna uppsats blir således att identifiera vilka uppenbara motivationsfaktorer respektive 

hygienfaktorer som kan hanteras annorlunda för att optimera motivationen hos de anställda. 

Om till exempel chefen använder lön som en motivationshöjande faktor utan att egentligen 

veta om den faktiskt påverkar individen att prestera bättre bör han kanske lägga fokus på 

andra faktorer som personlig utveckling eller beröm. 

3.3.2 Motivation genom arbetsutformning 

En teori utvecklad av Richard Hackman och Greg Oldman beskriver hur arbeten bör utformas 

för att underlätta för människor att använda sina färdigheter. Modellen lägger stor vikt vid att 

arbetsuppgifternas egenskaper och möjlighet att utvärdera sina resultat leder till högre 

motivation. Fem grundläggande egenskaper som arbetsuppgifterna bör ha är följande: 
 

1. Variation i fråga om vad arbetsuppgifterna kräver av förmåga och färdigheter. 

2. Uppgiftens identitet, om den utgör en meningsfull helhet och om individen kan delta i 

genomförandet från början till slut med ett synligt resultat. 

3. Uppgiftens betydelse, hur viktig den är för organisationen och för andra människor 

som utför den. 

4. En relativt hög grad av autonomi, för att personen ska känna personligt ansvar för 

resultatet. 

5. Kunskap om resultatet. 
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(Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
 

Om arbetsuppgifterna innehåller dessa egenskaper ska detta generera en högre eller god 

motivation. Det finns också möjligheter för organisationen att främja dessa egenskaper genom 

att till exempel kombinera arbetsuppgifter för att ge mer variation i arbetet eller att delegera 

uppgifter och ansvar för att främja autonomi. Eftersom individer reagerar olika på utmaningar 

och motiveras av olika saker finns det också faktorer som kan försämra motivationen hos den 

anställde. Exempel på detta kan vara att en anställd inte har den kompetens eller kunskap som 

krävs för att klara en utmanande uppgift. Den anställde kanske inte heller då har möjlighet att 

utvärdera sitt egna resultat av arbetsuppgiften. I en sådan situation är det bättre att förse den 

anställde med enklare arbetsuppgifter som den klarar av. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014) 

 

Hackman och Oldmans teori har prövats empiriskt i olika organisationer i flera länder och 

empiriska studier ger ett starkt stöd åt grundtanken att egenskaper i arbetsutformningen 

medför en hög grad av motivation, även om delar av teorin olika förhållanden inte får lika 

starkt stöd (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 

Syftet med att ta med denna modell i uppsatsen handlar främst om att undersöka hur de 

anställda uppfattar sina arbetsuppgifter som motiverande. Enligt modellen finns det många 

faktorer som spelar roll för hur motiverande en arbetsuppgift kan vara. Därför kan det vara 

lämpligt att först undersöka hur de anställda känner att arbetsuppgifterna ger mening i sin 

vardag och att man åstadkommer positiva resultat. Är detta ett problem eller om det finns 

brister på Loomis kan det vara fördelaktigt att se vilka åtgärder som skulle kunna tas för att 

öka motivation genom arbetsuppgifterna. Eftersom alla individer reagerar olika på diverse 

utmaningar bör man undersöka hur medarbetarna på servicecenter skulle kunna påverkas av 

de olika faktorerna som nämnts i modellen. Om en person motiveras högt av personlig 

utveckling samtidigt som en annan person redan är nöjd med rådande arbetsförhållanden, bör 

de två personerna ha olika preferenser för vad som skulle kunna höja motivationen, och en 

individanpassad motivationsmodell kanske skulle vara att föredra. Samtidigt blir detta ett jobb 

för chefen för servicecenter. Således är det relevant att undersöka hur chefen arbetar för att 

utforma motivationshöjande arbetsuppgifter för sina anställda för att uppnå högre motivation 

på avdelningen. 
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3.3.3 Förväntansteori 
Förväntansteori, beskriven och illustrerad av Vroom 1964, beskriver sambandet mellan tre 

olika faktorer som motiverar en individ att prestera (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Vroom 

menar att dessa tre faktorer, som beskrivs längre ned, multipliceras med varandra och 

slutligen genererar resultatet av individens motivation till prestation. De tre faktorerna som 

teorin utgår ifrån är:  
 

Valens - Belöningen måste vara något individen önskar sig, sedermera mäter valensen styrkan 

i individens önskan och värdesättningen av den belöning som följer av ett visst resultat.  
 

Förväntan - Individen måste tro på sambandet mellan insatsen och resultatet, och att det är 

realistiskt att man når det resultat som leder till belöning.  
 

Instrumentalitet - Individen måste tro att uppnåendet av ett visst resultat leder till den 

belöning som skall vara aktuell.  
 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014) 

 

Det är dock inte alltid så lätt att mäta graden av tro och övertygelse eller instrumentalitet. 

Som individ kan man exempelvis bara delvis tro på organisationens ledning i förhållande till 

detta och problematik kan då uppstå i hur man mäter instrumentaliteten och likaså individens 

slutgiltiga motivation. Till detta har hänsyn tagits då man multiplicerar dessa faktorer för att 

få ett resultat på graden av motivation. Men det finns ändå en viss problematik gällande 

mätningen av varje enskild faktor. Enligt teorin är det faktorerna valens och instrumentalitet 

som ska multipliceras med varandra för att skapa graden av motivation. Dessa faktorer står 

alltså i multiplikat förhållande till varandra. I detta fall spelar det ingen roll om individens 

förväntan gällande belöning för uppnått resultat (instrumentalitet) är uppnått om inte önskan 

för belöningen (valens) är uppnådd. Då blir motivationen noll enligt formeln då dessa faktorer 

står i multiplikat förhållande till varandra.  
 

Teorin beskriver även en problematik i att individer inte kommer prestera extra för belöning 

som de inte är intresserade av. Nyckeln till det effektiva belöningssystemet menar Jacobsen 

och Thorsvik är att undersöka varje individs preferens och sedan använda det som belöning i 

den grad det är lönsamt för organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Belöningen får 

givetvis inte vara orimlig till följd av att endast uppfylla det individen har för preferenser till 
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att bli motiverad. Detta innebär att om individen begär alldeles för hög belöning relativt det 

resultat man uppnår slår det ut negativt för organisationen. Det är viktigt att detta balanseras 

på ett bra sätt så att inte organisationens ekonomiska resultat blir lidande.  

 

Denna teori anser vi vara intressant utifrån att analysera den insamlade data gentemot 

frågeställning och problemet. Då uppsatsen behandlar problemet huruvida 

servicecenteravdelningen på Loomis använder sig av kollektiva eller individanpassade 

motivationshöjande insatser och hur de på mest optimalt sätt kan motivera medarbetarna, blir 

det intressant att analysera utifrån förväntansteorin och se problemet utifrån de faktorer som 

ingår i modellen. Faktorerna som teorin inkluderar är i högsta grad relevanta gällande 

motivationen på avdelningen. Teorin exemplifieras mycket utifrån resultatlön och liknande 

belöningar men den går även att applicera på en individ med fixerad lön som erhåller andra 

typer av motivationshöjande insatser. Denna teori kommer anpassas efter uppsatsens 

utformning och analyseras därefter. Vi kommer således inte generera någon matematisk 

formel eftersom det blir för komplicerat då vi i våra intervjuer inte frågar och mäter graden av 

dessa specifika faktorer.  

3.4 Vetenskapliga artiklar 

3.4.1 How do I motivate and lead my people? (B. Pitman)  
Är det möjligt att motivera sina anställda? En del menar att det är fullt möjligt medan andra 

säger att motivation måste komma från den anställde själv. Däremot är det chefens uppgift att 

skapa ett klimat där de anställdas naturliga motivation kan främja önskvärda resultat åt både 

organisationen och individen. I artikeln skriven av Ben Pitman har man studerat hur 

sambandet mellan ledarskap och motivation spelar roll för vara en effektiv chef. 
 

Första delen av artikeln konstaterar att personer motiveras av olika saker och anledningar. En 

del söker till exempel större frihet medan andra föredrar att jobba utan större ansvar. De flesta 

arbetar för att klara av att betala sina räkningar och av ekonomiska skäl, men det finns även 

andra motivationsfaktorer och att man faktiskt uppskattar arbetet i sig. 
 

Pitman föreslår följande punkter som möjliggör högre motivation: 
 

1. Låt de anställda tänka för sig själva 

2. Hjälp de anställda att se slutresultatet av utfört arbete 
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3. Utse intressanta arbetsuppgifter om möjligt 

4. Håll dem uppdaterade 

5. Lyssna på de anställda 

6. Respektera de anställda 

7. Värdesätta deras insatser i arbetet 

8. Utmana dem 

9. Förse dem med möjligheter till utveckling av färdighet/kompetens 
 

Individer uppskattar saker olika. Därför är det till exempel viktigt att lyssna och prata med 

sina anställda och försöka förstå vad de söker att uppnå med sitt arbete och vad som skulle 

motivera just dem. När man har fått en uppfattning som chef över vad de anställda vill uppnå 

eller motiveras av, kan man gå vidare till nästa steg som handlar om vad du kan ge de i 

förhållande till deras insats. 
 

I den andra delen menar Pitman att man måste hitta ett samband av vad 

ledningen/organisationen vill uppnå och vad de anställda vill uppnå och kombinera dessa.  

 

Några delar för att uppnå en sådan kombination är som följer: 
 

1. Anställda måste tro att du som ledare/chef har möjlighet att ge dem vad de vill ha. 

2. Anställda måste tro att de är kompetenta nog att uppnå vad som krävs. 

3. Individer måste tro att deras insats leder till nödvändig prestation, som således leder 

till möjligt avancemang eller belöning. 

4. Belöningen för anställda skall motsvara insatsen. 

5. Anställda måste förstå att insatsen är kopplad till belöningen man vill uppnå. 
 

Punkterna ovan handlar alltså om förtroende och förståelse mellan chef och anställd. Om den 

anställde förstår och tror dessa punkter, är det sannolikt att de blir motiverade att handla som 

organisationen och chefen vill. 
 

Den sista delen i artikeln skriver om två olika ledarskap som kan användas i ett 

motivationshöjande syfte. Den första ledarstilen går ut på ett situationsanpassat ledarskap, där 

ledaren kan använda olika ledarstilar beroende på hur en anställd motiveras. Den andra 
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ledarstilen handlar om att sätta sina underordnade i fokus genom att behandla dem som 

människor och inte resurser som skall utnyttjas för goda resultat. 
 

Artikelns innehåll är relevant för vår studie i det avseendet att man ger konkreta förslag på hur 

man kan arbeta med ledarskap för att motivera sina anställda. Artikeln diskuterar också 

problematiken med att uppnå resultat för både individen och organisationen, vilket blir ett 

dilemma för chefen. Att känna förtroende för sin chef är också en förutsättning för att god 

motivation skall uppnås.  
 

Att först undersöka vad medarbetarna på Loomis motiveras av ger oss som möjlighet att 

utvärdera hur man som chef kan anpassa sitt ledarskap beroende på individens preferenser. 

Man kan sedan följa upp Pitmans förslag på motivationshöjande insatser för att se om det 

skulle passa i Loomis fall. Med detta som utgångspunkt kan man således undersöka om det 

finns flera personer som motiveras av samma insatser. Detta kan leda till att kollektiva 

motivationshöjande insatser kan användas för en grupp individer. Samtidigt bör man i så fall 

individanpassa belöningssystemet för de personerna som har andra specifika preferenser. 

Intressant för studien är också att försöka avgöra vilken typ av ledarskap som praktiseras just 

nu på Loomis av chefen. Av detta kan man använda artikelns del om vilken ledarskapsstil 

som skulle vara lämplig på Loomis. Av den insamlade empirin bör det också vara klokt att 

försöka avgöra vad organisationen förväntar sig av sina anställda. Det kommer förmodligen 

spela stor roll för hur ledarskapet skulle kunna utvecklas, då det kan finnas hinder för att 

utöva ett ledarskap som endast gynnar motivationen hos de anställda på servicecenter.  

3.4.2 Motivation in Project Management: The Project Manager's Perspective. (B 
Schmid, J Adams)  
 

Förmågan att influera och motivera andra är en färdighet svår att hantera. Men för 

projektledare och andra chefer kan bristen att utveckla denna förmåga vara ödesdigert för ett 

projekt eller företag. Denna artikel har genomfört en enkätundersökning som involverar 115 

certifierade projektledare för att undersöka hur man som projektledare hanterar sin förmåga 

att motivera projektmedlemmar och även andra intressenter inom projektet. 

 

I diskussionsdelen diskuterar man projektledarens roll inom “team motivation”. Man 

konstaterar att projektledaren spelar en stor roll i arbetet för att skapa hög motivation i 

projektgrupperna genom kunskap inom motivationsområdet och olika tekniker som kan 
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utnyttjas för att höja motivationen. En speciell upptäckt som undersökningen gav var att 

projektledare kan skapa ett eget positivt arbetsklimat i en arbetsgrupp som annars kan ha ett 

negativt arbetsklimat i övrig organisation. 

 

Diskussionsdelen går sedan vidare till att diskutera de vanligaste faktorerna som främjar 

“team motivation”. Den genomförda studien nämner tre faktorer som orsakar negativ 

arbetsmotivation: 1. obefintlig stöttning från management support, 2. personliga konflikter 

mellan projektmedlemmar och 3. en ökning av projektens tillämpningsområden. Vid analysen 

av dessa faktorer framkommer det att faktorerna försvårar projektledarens förmåga att 

kommunicera effektivt med projektmedlemmarna, vilket resulterar i minskad motivation. 

Förändring i projektet var den största orsaken till minskad arbetsmotivation. Detta kan enligt 

studien förbättras genom att skapa tydliga riktlinjer genom projektens förändring för att 

motverka en minskning av motivation inom projektgruppen. 

 

Den genomförda studien som artikeln presenterar omfattar väldigt många delar inom 

motivation och vi väljer att fokusera på faktorer som är intressanta för just vår studie för att 

inte vilseleda läsaren med onödig fakta. Det som nämnts ovan är intressant för oss att studera 

på Loomis och även fast artikeln handlar om projektgrupper så kan vi hitta likheter som 

relateras till vår studie. Att utvärdera arbetsklimatet på Loomis ger oss möjlighet att studera 

om det finns möjligheter för chefen att skapa ett eget arbetsklimat inom servicecenter för att 

optimera motivationen i gruppen och i viss mån bortse hur den övriga organisationen styrs.  

Vidare kan man undersöka hur stöd från den högre ledningen uppfattas av de anställda på 

servicecenter och om det kan påverka motivationen för både chefen och de anställda. I 

artikeln skrivs det också om att förändringar i projektets utformning skapar negativ 

motivation. Detta skulle kunna relateras till organisationsförändringar som också kan skapa 

negativ motivation. Därför kan det också undersökas om det finns några sådana förändringar 

som skulle kunna missgynna motivation hos de anställda, och vad man i så fall kan förbättra 

för att förändringen inte ska påverka motivationen alltför mycket. 

3.4.3 Got Support? The Impact of Supportive Work Practices on the Perceptions, 
Motivation, and Behavior of Customer-Contact Employees. (JW Michel, MJ Kavanagh, 
JB Tracy)  
 

Det finns många faktorer i arbetsmiljön som påverkar graden av motivation de anställda 

känner inför sitt arbete. “Service climate perceptions” refererar till hur de anställda upplever 
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att kundfrämjande beteende uppmuntras, belönas, stöttas och förväntas av organisationen. 

Enligt artikelförfattarna behöver serviceklimatet innehålla tre huvudsakliga dimensioner för 

att skapa incitament för motivation. Dessa är:  
 

(1) support från mänskliga resurser-avdelningen (HR),  

(2) stöd från ledningen,  

(3) stöd i arbetsuppgifterna.  
 

Dessa dimensioner ska ha en stödjande funktion för de anställda och är viktiga eftersom det 

signalerar att ledningen och organisationen värnar om de anställdas välmående. Detta bidrar i 

sin tur till att de anställda känner sig mer engagerade och tillfredsställda, mindre stressade och 

mer motiverade att prestera väl (Rhoades & Eisenberger, 2002). 
 

Kortfattat kan varje dimension beskrivas enligt följande: (1) support från mänskliga resurser-

avdelningen (HR). Syftar till vilken utsträckning de anställda upplever att företagets policys 

betonar deras behov och önskningar. Även att de anställda upplever att de blir tillräckligt 

kompenserade för utfört arbete ingår i denna dimension. Präglas av monetär belöning och 

resurser. (2) stöd från ledningen. Dimensionen syftar till att service-relaterade mål upprättas, 

beröm och uppmuntran från ledningen samt att ledningen hjälper till och tar bort eventuella 

hinder som kan uppkomma för att utföra ett effektivt jobb. Präglas av icke-monetär belöning, 

stöd från ledningen och målarbete. (3) stöd i arbetsuppgifterna. Denna dimension syftar till att 

de anställda upplever att organisationen tillhandahåller rätt verktyg, utrustning och personal 

för att kunna utföra ett bra arbete. Präglas av HR-relaterade verktyg, dock inte i ett 

belöningssyfte.  
 

Denna artikel är relevant och användbar när vi analyserar den insamlade empiri i flera 

avseenden. Intervjuerna med de 8 anställda på Loomis kommer att ge oss information om vad 

som gör dessa individer motiverade samt vilka insatser som görs för att motivera individerna 

idag från ledningen/chefen. Med hjälp av artikeln kan vi analysera och föra en diskussion 

kring om de insatser som görs idag uppfyller de tre huvudsakliga dimensionerna för att skapa 

incitament för motivation. Det är möjligt att Loomis fokuserar för mycket eller för lite på en 

av dimensionerna och behöver omfördela denna uppdelning.  
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3.5 Undersökningsmodell  

För att göra bedömningen om ett individbaserat eller kollektivt orienterat belöningssystem är 

att föredra för Loomis avser teoriavsnittet fungera som verktyg för att avgöra detta. Beroende 

på vad som framkommer under intervjuerna kan man avgöra från teorierna att ett särskilt 

belöningssystem vore att föredra. Detta eftersom individerna förmodligen har specifika 

preferenser för vad som motiverar dem. Av empirin är det möjligt att sedan försöka hitta 

likheter och skillnader i individernas preferenser och med hjälp av teorin avgöra om ett 

individbaserat eller kollektivt belöningssystems är att föredra. Ett resultat där samtliga 

individer delar samma preferenser skulle exempelvis kunna innebära att ett kollektivt 

belöningssystem är att föredra medan ett resultat där individernas preferenser skiljer sig 

mycket kan ett individuellt belöningssystem vara bättre. Detta är dock beroende på vad som 

framkommer under intervjun med chefen och hur mycket tid det är möjligt att lägga ned för 

att konstruera ett sådant individuellt system. Samtidigt kan det vara så att det framkommer 

vissa likheter och vissa skillnader i individernas preferenser under empirin. Då kan en 

kombination av individuella och kollektiva insatser kan vara att vara att föredra för Loomis. 

En del av teorin säger exempelvis att erkännande är viktigt för att skapa ett 

motivationsfrämjande klimat och om det framkommer under empirin att detta inte uppfylls 

kan en analys om hur detta ska införas vara relevant och om det ska ingå i ett kollektiv 

belöningssystem eller ett individuellt. Detta gäller även andra faktorer som exempelvis lön 

och vilken roll den har i det nuvarande belöningssystemet.  
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4. Metod 

4.1 Forskningsdesign 

Denna uppsats är uppbyggd som en så kallad tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie är motsatsen 

till en longitudinell studie då de bygger på forskning genom olika metoder. Tvärsnittsstudien 

studerar ett specifikt problem/fall under en specifik tidpunkt medan en longitudinell studie 

studerar hur ett specifikt problem/fall förändras under tid (Bryman & Bell 2014). Det finns 

olika typer av tvärsnittsstudier där man kombinerar flertalet fall/problem och flertalet 

organisationer, alternativt att man studerar ett företag med ett problem och genomför ett antal 

intervjuer eller observationer för att bredda sin empiri (Bryman & Bell, 2014). Vi har således 

valt att observera avdelningen och även föra intervjuer med så många anställda som möjligt 

för att skapa oss en bild av den aktuella situationen på avdelningen. Vi antar att de anställda 

har olika uppfattningar gällande vad som motiverar dem och även hur de upplever sin 

arbetsplats idag. Detta är en anledning till att det är viktigt med så många intervjuer som 

möjligt. En kvantitativ studie med en enkätundersökning innehållande betydligt fler 

frågor/påståenden skulle också kunna vara aktuellt. En sådan undersökning är generellt lättare 

att replikera och göra om en gång till. När det gäller intervjuer som denna uppsats bygger på 

går de självklart att replikera undersökningen och ställa samma frågor. Dock kan vi även 

ställa spontana följdfrågor som kommer upp i samband med varje individuell intervju, detta 

påverkar replikeringen. Likaså kan vi som uppsatsförfattare inge ett visst förtroende till 

respondenten, det är inte givet att en annan person/grupp gör då de ska replikera 

undersökningen.  
 

Uppsatsen struktureras enligt en kvalitativ studie, och bygger i vårt fall på observationer och 

intervjuer för att samla in data (empiri). Datan skall sedan tolkas och testas gentemot teorin. 

Genom en modell kan vi visa hur arbetet ser ut i stora drag.  
 

1. Generell frågeställning/frågeställningar 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner/observationsplatser 

3. Insamling av data 

4. Tolkning av data 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

6. Rapport om resultat och slutsats 
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(Bryman & Bell 2014) 

 

Denna bild tydliggör hur uppsatsen har framställts. Att tillägga till denna bild är att den är 

väldigt förenklad. Allt eftersom arbetet fortskrider hoppar man mellan de olika stegen en del 

för att säkerställa relevansen och att ständigt testa teorierna.  

4.2 Tidigare insyn inom avdelningen  

En av uppsatsförfattarna har insyn i avdelningen och företaget sedan tidigare då denne arbetar 

periodvis på avdelningen och har arbetat under de senaste två somrarna. Detta leder till att vi 

får en uppmålad bild av hur avdelningen fungerar redan innan vi väl kommer dit för att göra 

intervjuer och observationer. Det blir även betydligt enklare att få tillgång till intervjuer med 

de anställda och chefen för avdelningen. I och med att vi får en uppfattning redan innan vi 

besöker avdelningen är vi inte helt objektiva. Med detta menar vi att vi till viss del redan är 

inställda på hur det ska se ut och fungera. Detta är någon som kan vara negativt då det finns 

risk för att vi inte observerar allt och omedvetet sorterar bort saker som vi inte finner 

relevanta som kan ha ett värde. Detta är givetvis faktorer som vi tagit i beaktning och försöker 

stå opåverkade av men det är inte alltid möjligt att vara helt objektiv, även om man så önskar.  

4.3 Specifikt problem  

I denna uppsats ställs vi inför ett specifikt problem gällande motivation på en specifik 

avdelning inom ett specifikt företag. Uppsatsen undersöker motivationen på avdelningen med 

utgångspunkt och antagandet om att det alltid går att förbättra denna och undersöker hur man 

kan göra detta på mest optimalt sätt. Med insyn i organisationen sedan tidigare har vi redan en 

preliminär bild om hur avdelningen inom företaget ser ut och fungerar. Även om 

motivationen på avdelningen inte upplevs som ett problem i dagens läge så kan det mycket 

väl vara så att det fortfarande inte sköts optimalt. Således, med viss insyn i avdelningen görs 

ett antagande om att motivationen går att förbättra. 

4.4 Avgränsningar 

Denna uppsats innehåller en del avgränsningar med anledning till storleken av 

undersökningen, tidsbegränsning och geografiska begränsningar. Loomis Sverige AB är ett 

stort företag, men uppsatsen undersöker endast en liten avdelning inom företaget, Detta på 

grund av att minska omfattningen på undersökningen till en rimlig nivå med tanke på vår 
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tidsbegränsning kopplat till denna uppsats. Likaså har vi som författare till uppsatsen en 

geografisk begränsning då vi alla tre bor och studerar i Örebro. Intervjuerna och 

observationerna bygger på en avdelning i Stockholm, ungefär 20 mil bort. Att genomföra 

intervjuer och observationer blir då en geografisk utmaning. Loomis Sverige AB verkar även 

på andra orter i Sverige, något som uppsatsen får avgränsa sig mot då det blir en geografisk 

begränsning. Uppsatsen är uppbyggd enligt en kvalitativ studie och med hänsyn till detta 

begränsar det även antalet intervjuer, då dessa går i linje med vår tidsbegränsning.  

4.5 Intervjustruktur  

Strukturen av uppsatsen innebär att datainsamlingen sker med hjälp av intervjuer och 

observationer på aktuell avdelning. Men hjälp av forskningslitteratur strukturerar vi upp de 

intervjuer som ska hållas. Intervjuerna utformas på ett specifikt sätt för de anställda och ett 

specifikt sätt för chefen. Anledningen till de separata intervjuerna mellan de anställda och 

cheferna är att vi mäter olika faktorer kring dessa. Det primära syftet med intervjuerna är att 

undersöka vad som redan görs på avdelningen och vad de anställda skulle vilja förändra, samt 

vad de sedermera föredrar. Likaså bilda en uppfattning om vad chefen anser redan görs och 

vad medarbetarna tycker kan förändras. Intervjuerna struktureras kring rekommendationer 

och riktlinjer från aktuell metodlitteratur, och detta genererar en bra intervjustruktur med 

relevant innehåll.  
 

Det finns olika strukturer på intervjuer beroende på hur uppsatsen ser ut och är uppbyggd. 

Denna uppsats använder sig av kvalitativa intervjuer som i första hand skiljer sig mot 

kvantitativa studier med intervjustruktur. Kvalitativa intervjuer kännetecknas mestadels av ett 

mindre strukturerat upplägg (Bryman & Bell, 2014). Med ett mindre strukturerat upplägg 

menas att intervjun fokuserar mycket på reflektioner kring respondenten och vad 

respondenten själv har för åsikter. Intervjun är mindre strukturerad med anledning till att 

respondenten ska kunna svara fritt på frågorna, och att personerna som för intervjun aktivt ska 

ha möjlighet till att ställa följdfrågor för att erhålla mer utförliga svar (Bryman & Bell 2014). 

Det finns även olika typer av kvalitativa intervjustrukturer. Det är två stycken strukturer som 

nämns inom litteraturen, ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer (Bryman 

& Bell 2014). I denna uppsats används semistrukturerade intervjuer. Det innebär att 

intervjuerna har ett antal frågor som behandlar aktuellt ämne, syfte och frågeställning 

(Bryman & Bell 2014). Respondenten har fortfarande stora möjligheter till att svara fritt, men 
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frågorna är till för att hålla sig inom ämnet. Som nämnts tidigare följer denna uppsats 

intervjustruktur rekommendationer från litteraturen, och dessa som följer bygger 

intervjustrukturen på; 
 

• De första frågorna skall vara mer specifika kring syftet 

• Frågor som förmodas vara viktiga för respondenten skall ställas tidigt 

• Utgår från att respondenterna vill bli intervjuade 

• Olika individer (respondenter) har olika referensramar, undvika ord som kan inleda till 

tolkningar enligt respektive referensram 

• Ej tvetydiga och långa 

• Generella frågor bör komma före mer specifika 

• Frågor om ålder och kön sist 
 

(Bryman & Bell, 2014) 

Uppsatsen följer dessa rekommendationer utifrån litteraturen och skapar på så vis bra 

förutsättningar för datainsamling utifrån respondentens svar.  

4.6 Pilotfrågor 

Innan de aktuella intervjuerna äger rum blir är det aktuellt med ett pilottest av de konstruerade 

intervjufrågorna. Ett test av intervjufrågorna görs för att redan innan intervjuerna äger rum 

testa om det finns något som kan korrigeras eller göras mer tydligt bland frågorna. Testet 

utfördes på medstudenter på Örebro universitet. Personerna som var delaktiga i pilottestet fick 

först förutsättningar för att svara på intervjun. Detta innebar att några fick förutsättningar för 

att vara chef på en arbetsplats, och de andra fick förutsättningar för att vara anställda. Detta 

för att de skulle kunna svara på våra intervjufrågor som riktar in sig på de olika positionerna 

inom avdelningen. Pilottestet var givande för strukturen av våra intervjuer då vi erhöll bra 

feedback och kunde sedan lägga till vissa frågor och korrigera andra. Vissa frågor ansågs vara 

lite otydliga, detta gjorde att vi kunde korrigera detta. Pilottestet gjordes på fyra stycken 

medstudenter där två av dessa blev intervjuade som chefer och två stycken som anställda.  
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4.7 Metodreflektion  

I denna uppsats har vi gjort vissa överväganden som påverkar formulering av syfte, våra 

intervjufrågor och observationer samt vår analys och diskussion. Det är viktigt att poängtera 

detta då det i sin tur kan påverka eventuell möjlighet till replikering av uppsatsen. Vi som 

författare till uppsatsen har vissa synsätt och personliga referensramar som påverkar våra 

åsikter till en slutgiltig diskussion, och likaså analysen av empirin. Slutsatsen från vår uppsats 

kan vara svårt att applicera på en annan studie som behandlar en annan avdelning inom en 

organisation. Hur motivationen är för de anställda kan vara specifikt för just denna avdelning 

denna uppsats behandlar. Det kan vara branschspecifikt, individspecifikt eller en 

sammansättning av just dessa individer som ger ett visst utslag. Det finns således mycket som 

kan vara specifikt för just denna uppsats och det kan vara därmed svårt att exakt applicera det 

vi gjort i denna uppsats på en annan studie på ett annat företag. Med detta konstaterat är vissa 

delar från analysen och slutsatserna om hur organisationer bör förhålla sig till att motivera 

sina anställda allmängiltiga och applicerbara på alla organisationer.  
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5. Empiri 

5.1 Intervjuer 

Empirin i detta avsnitt bygger på totalt 8 stycken intervjuer. Samtliga intervjuer är med 

anställda på Loomis och dessa arbetar på avdelningen servicecenter. Intervjuerna 

genomfördes enskilt under en eftermiddag på Loomis kontor i Stockholm, beläget i Solna. 

Varje intervju tog mellan 10 och 15 minuter. På kontoret genomfördes intervjuerna i ett 

konferensrum som var bokat i förhand av chefen på förfrågan av uppsatsförfattarna. När 

uppsatsförfattarna hade anlänt till kontoret och presenterat sig för chefen tog de plats i 

konferensrummet medan chefen bad en av respondenterna möta uppsatsförfattarna i rummet. 

Därefter löpte intervjuerna på och varje respondent fick i uppgift att be en ny respondent 

komma till konferensrummet efter sin intervju. Uppsatsförfattarna undvek i och med detta att 

behöva välja respondenter efter en viss ordning vilket kan påverka resultatet. I 

konferensrummet hade vi delat upp oss så att två satt på ena sidan av bordet mot respondenten 

medan den tredje satt på samma sida som respondenten. Detta för att minska intrycket av en 

utfrågning och istället förmedla en känsla av ett samtal. Under intervjun antecknade två av 

uppsatsförfattarna medan en främst fokuserade på att ställa frågorna. De två som antecknade 

ställde dock också frågor men inte i samma utsträckning som den som inte antecknade.  
 

Två olika intervjuguider användes. En intervjuguide för medarbetarna och en för chefen. I den 

första intervjuguiden var det totalt sju frågor. Av dessa var två kontrollfrågor om ålder och tid 

på företaget, och en om respondenten hade något att tillägga. Den första frågan var en 

flersvarsalternativfråga där respondenten fick i uppgift att rangordna ett antal alternativ efter 

vad de blev mest motiverade av. För att inte respondenten undermedvetet skulle bli påverkad 

av uppställningen av alternativen hade vi ställt upp dem på ett papper utan någon ordning, det 

vill säga varken horisontellt eller lodrätt. Den andra intervjuguiden som användes till chefen 

bestod av totalt åtta frågor. I detta fall var det tre kontrollfrågor och en fråga om respondenten 

hade något att tillägga. En fråga som tillkom under intervjuerna handlade om att Loomis ska 

flytta sitt kontor. Under den första intervjun framkom det att Loomis ska byta lokal och flytta 

till Rotebro. Vi valde att lägga till en fråga om hur respondenten tyckte om denna flytt i 

samtliga intervjuer på grund av att det är en motivationsfaktor som är relevant att ta i 

beaktning. Vi valde att börja med att intervjua medarbetarna och avslutade sedan med att 

intervjua chefen. Frågor om ålder, arbetsuppgifter och hur länge de har jobbat på företaget 

ställdes sist i intervjun men presenteras först i sammanställningen. Nedan följer en 
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sammanställning av resultaten från intervjuerna. Värt att notera är att vi inte har med samtligt 

material från intervjuerna utan har valt att presentera det mest relevanta för undersökningens 

syfte. Dock har vi samtidigt valt att ha med alla intervjuer under resultatet. Eftersom det 

endast var åtta relativt korta intervjuer presenterar vi alla intervjuer så läsaren själv kan läsa 

resultatet och få en bättre överblick över empirin. Det kommer även en sammanfattning längst 

ner där resultatet från alla intervjuer sammanställs. För att få en bra översikt har vi har valt att 

presentera varje intervju för sig. 

5.1.1 Respondent 1 
 

Respondent ett valde att rangordna alternativet enligt följande:  
 

1. Personlig utveckling 

2. Lön 

3. Medarbetare 

4. Jobbets eget innehåll 
 

Efter rangordnat dessa fyra alternativ valde respondenten att inte rangordna resterande 

alternativ med motiveringen att de ungefär har samma betydelse för henne. Något som 

framgick var dock att aktiviteter kom längst ner, respondenten sa att hon tyckte det var det 

minst viktiga för henne.  
 

Vad kan få din motivation att minska på arbetet? 

 

Det främsta som gör respondent ett omotiverad är en för stor arbetsbelastning. Om 

respondenten upplever att den har för många arbetsuppgifter för att klara av blir den 

omotiverad. Detta eftersom hon känner att hon inte kan göra ett bra jobb trots tillräcklig 

kompetens. Detta gör henne frustrerad och följaktligen omotiverad. På frågan om hur 

företaget bemöter detta när arbetsbelastningen blir väldigt hög får vi svaret att det “bara är 

bita ihop” tills det släpper. Det vill säga inga specifika åtgärder brukar sättas in vid sådana 

tillfällen. Vidare berättar respondenten att hon blir omotiverad av det motsatta som gör henne 

motiverad; medarbetare som hon inte trivs med, dålig lön etc.  
 

Finns det något du skulle vilja förändra för att öka din motivation? 
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Respondent ett svarar att hon skulle få en ökad motivation om fler personer anställdes vilket 

skulle minska arbetsbelastningen. Detta är även något som ledningen har sagt ska ske. En mer 

hanterbar arbetsbelastning skulle få respondent ett att bli mer motiverad. Annars känner hon 

sig motiverad och nöjd med sitt arbete.  
 

Har du något som du känner att du vill lägga till?  
 

Respondenten frågade här om det kommer framgå att det är Loomis studien genomförs på. 

Vid svaret ja på denna fråga hänvisade respondenten till en medarbetarundersökning som 

nyligen genomfördes på företaget. På den undersökningen, som var helt anonym, hade 

respondenten svarat helt ärligt. När vi då förklarade att även denna studie är helt anonym fick 

vi svaret att hon känner ett stort missnöje kring alla nedskärningar som görs. Flera platskontor 

har lagt ner på sistone och dessutom tvingas de flytta till Rotebro under 2017. Kontoret ska 

alltså byta plats från Solna där de är belägna nu. Allt detta är väldigt omotiverade och bidrar 

till en osäkerhet tycker respondenten.  

5.1.2 Respondent 2  
 

Respondent två valde att rangordna alternativet enligt följande: 
 

1. Lön 

2. Medarbetare 

3. Personlig utveckling 

4. Eget ansvar 

5. Beröm och uppmuntran 

6. Jobbets eget innehåll 

7. Ledarens egenskaper  

8. Aktiviteter  

9. Förmåner 
 

Vad kan få din motivation att minska på arbetet? 

 

Respondent två blir främst omotiverad när hon inte känner sig involverad i beslut. När 

ledningen tar beslut som påverkar respondenten men hon inte känner sig delaktig och på så 

sätt exkluderad bidrar det till att respondenten blir omotiverad till att arbeta. Vidare blir 
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respondenten omotiverad av nedskärningar och ett dåligt lönepåslag vid förhandlingar. Dessa 

löneförhandlingar sker i regel en gång per år.  
 

Finns det något du skulle vilja förändra för att öka din motivation? 

 

Känslan av att det finns en möjlighet till utveckling inom företaget är viktigt för respondenten 

och just nu känner hon inte att den möjligheten finns. Innan tyckte hon det fanns men det är 

för närvarande mycket nedskärningar och “man får nästan vara glad att man är kvar” säger 

respondenten.  
 

Har du något som du känner att du vill lägga till?  
 

Respondenten hade inget den ville tillägga.  
 

Vad tycker du om flytten till Rotebro?  
 

Respondenten tycker den är hemsk. Beslutet är tagit ovanifrån utan att involvera medarbetare 

och har lindats in som något positivt när det egentligen handlar om besparingar. Respondent 

två är med lite i planeringsprocessen och har även och besökt det nya kontoret, men hon blev 

involverad efter beslutet var tagit. Hon berättar att den nya lokalen känns “som ett sunkigt 

sjukhus”.  

5.1.3 Respondent 3  
 

Respondent tre valde att rangordna alternativet enligt följande:  
 

1. Lön  

2. Beröm och uppmuntran 

3. Personlig utveckling  

4. Förmåner 

5. Jobbets eget innehåll 

6. Eget ansvar 

7. Ledarens egenskaper 

8. Aktiviteter 

9. Medarbetare 
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Vad kan få din motivation att minska på arbetet? 

 

Respondenten svarar att om chefen är otrevlig blir hon omotiverad. Även otrevliga kunder gör 

henne omotiverad. Sist säger hon att problem med lön etc. skulle göra henne omotiverad men 

det har inte hänt på denna arbetsplats.  
 

Finns det något du skulle vilja förändra för att öka din motivation? 

 

Respondenten säger att saker hon har lyft fram som behöver åtgärdas och förbättras men som 

inte tas i beaktning. Om dessa synpunkter skulle uppmärksammas skulle respondent tre bli 

mer motiverad. Vidare säger respondenten att möjlighet till utveckling är viktigt för henne om 

hon ska känna motivation till att jobba på företaget under en längre tid.  
 

Har du något som du känner att du vill lägga till?  
 

Respondenten tillägger att hon är en ung person som inte har planerat att jobba så länge på 

företaget. Hon kommer att studera längre fram och det som motiverar henne mest för tillfället 

är möjlighet till goda referenser när hon sedan slutar.  
 

Vad tycker du om flytten till Rotebro?  
 

Respondenten planerar inte att jobba kvar på Loomis när flytten ska genomföras så hon bryr 

sig egentligen inte så mycket om den. Dock säger hon att om hon skulle jobba kvar så tycker 

hon det skulle vara jobbigt att behöva pendla längre.  

5.1.4 Respondent 4  
 

Respondent fyra valde att rangordna alternativet enligt följande:  
 

1. Beröm och uppmuntran  

2. Medarbetare  

3. Ledarens egenskaper  

4. Jobbets eget innehåll  

5. Lön  

6. Personlig utveckling  
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7. Eget ansvar  

8. Aktiviteter  

9. Förmåner  
 

Vad kan få din motivation att minska på arbetet? 

 

Negativt bemötande från kunder gör respondent fyra omotiverad. Även om hon alltid försöker 

hålla ett gott humör och inte bli påverkad av otrevliga kunder, blir hon inte lika motiverad att 

fortsätta jobba om hon får mycket negativt bemötande. Annat som gör respondent 4 

omotiverad är när hon känner att hon inte får svar när hon behöver hjälp. Detta kan vara från 

lathundar eller av personer som är upptagna och inte kan svara.  
 

Finns det något du skulle vilja förändra för att öka din motivation? 

 

Respondent fyra talar mycket om hennes egen inställning till jobbet; hon försöker alltid vara 

positiv och ha en bra inställning till jobbet. Något som skulle vara skönt och göra henne 

motiverad är dock lite mer varierande arbetsuppgifter. Det kan bli lite enformigt att bara sitta 

och ta emot samtal hela dagarna säger hon.  
 

Har du något som du känner att du vill lägga till?  
 

Respondenten hade inget den ville tillägga.  
 

Vad tycker du om flytten till Rotebro?  
 

Respondenten vet inte om hon kommer jobba kvar på Loomis när flytten blir aktuell. Men 

hon tycker det låter väldigt bra och hon tycker att planeringen med lokalen med ljusinsläpp 

och ergonomi och så vidare talar för att det kommer bli ett lyft för avdelningen. Det som dock 

är negativt är att det ligger så långt bort. Respondent fyra känner att hon får vara delaktig i 

planeringen med den nya lokalen och senast förra veckan hade servicecenteravdelningen ett 

litet möte där det fanns möjlighet att komma med synpunkter och önskemål.  

5.1.5 Respondent 5  
 

Respondent fem valde att rangordna alternativet enligt följande: 
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1. Eget ansvar  

2. Lön 

3. Beröm och uppmuntran  

4. Medarbetare 

5. Aktiviteter  

6. Ledarens egenskaper  
 

Efter ha rangordnat dessa sex alternativ valde respondenten att inte rangordna resterande 

alternativ med motiveringen att de ungefär har samma betydelse för honom.  
 

Vad kan få din motivation att minska på arbetet? 

 

Att det blir för resultatdrivet och man känner sig som en siffra i statistiken gör respondent fem 

omotiverad. Annat som gör respondent fem omotiverad är obetald arbetstid: om han jobbar 

över och inte får kompensation för det. Även att inte vara delaktighet i sakfrågor, beslut som 

tas högre upp utan chans till påverkan gör respondent fem omotiverad.  
 

Finns det något du skulle vilja förändra för att öka din motivation? 

 

Längre raster skulle göra respondent fem mer motiverad. Just nu har de 30 minuters lunch 

samt 10 minuter på förmiddagen och 10 minuter på eftermiddagen när det finns tillfälle för 

det. Längre raster och eventuell lunch skulle få respondenten att kunna andas ut lite mer. 

Annars tycker respondenten att Loomis tar hand och lyssnar på sina anställda på ett bra sätt.  
 

Har du något som du känner att du vill lägga till?  
 

Respondenten hade inget den ville tillägga.  
 

Vad tycker du om flytten till Rotebro?  
 

I och med att respondent fem har ett vikariat på ett halvår är det inte riktigt lika relevant för 

honom. Dock tycker han att läget är lite för långt bort för honom så om han är kvar när flytten 

ska genomföras kommer han inte fortsätta utan det blir som en brytpunkt för honom.  

5.1.6 Respondent 6  
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Respondent sex valde att rangordna alternativet enligt följande:  
 

1. Beröm och uppmuntran  

2. Eget ansvar  

3. Lön  

4. Medarbetare  

5. Personlig utveckling  

6. Jobbets eget innehåll  

7. Förmåner  

8. Ledarens egenskaper  

9. Aktiviteter  
 

Vad kan få din motivation att minska på arbetet? 

 

Respondent sex blir omotiverad när hon inte får någon uppmuntran. När hon stressar och 

sliter men inte får någon erkännande för det blir hon inte motiverad att fortsätta jobba. Även 

om medarbetarna inte jobbar lika hårt som hon själv känner hon sig inte motiverad.  
 

Finns det något du skulle vilja förändra för att öka din motivation? 

 

Mer gemensam schemaläggning skulle göra respondent sex mer motiverad. Hon tycker att 

fler ska komma överens om hur schemat ska läggas så fler personer får göra olika saker. Lite 

mer variation skulle bidra till mer motivation. Vidare tycker hon uppmuntran är viktigt och 

mer uppmuntran istället för gnäll skulle öka hennes motivation.  
 

Har du något som du känner att du vill lägga till?  
 

Respondenten hade inget den ville tillägga.  
 

Vad tycker du om flytten till Rotebro?  
 

Respondent sex tycker det är förfärligt. På grund av distansen och den ökade tiden för att 

pendla kommer hon behöva gå ner i arbetstid om hon ska jobba kvar. Detta eftersom hon har 

små barn.  
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5.1.7 Respondent 7  
 

Respondent sju valde att rangordna alternativet enligt följande:  
 

1. Jobbets eget innehåll  

2. Medarbetare  

3. Eget ansvar  

4. Personlig utveckling  

5. Ledarens egenskaper  

6. Beröm och uppmuntran  

7. Lön  

8. Förmåner  

9. Aktiviteter 
 

Vad kan få din motivation att minska på arbetet? 

 

Det som gör respondent sju omotiverad är främst dåligt ledarskap. Dåligt ledarskap för henne 

är dålig kommunikation och favorisering bland de anställda. Om chefen inte vågar ta 

konflikter utan delegerar det på någon annan blir hon omotiverad. Även dåligt samarbete med 

kolleger, dålig kommunikation mellan dem, är omotiverade. 
 

Finns det något du skulle vilja förändra för att öka din motivation? 

 

Respondent sju skulle bli mer motiverad av ökat beröm. Framför allt om chefen uttrycker att 

man gör ett bra jobb gör respondent sju motiverad och önskar detta i en större utsträckning. 

Även bekräftelse på ett bra jobb genom lönebonus eller liknande skulle öka hennes 

motivation ytterligare.  
 

Har du något som du känner att du vill lägga till?  
 

Respondenten hade inget den ville tillägga.  
 

Vad tycker du om flytten till Rotebro?  
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Respondent sju tycker flytten är jättebra då hon är bosatt i området dit den ska ske i Rotebro. 

Hon är annars positiv till flytten då det kommer bli nytt och fräscht. Vidare är det alltid roligt 

med lite förändring tycker hon. Respondent sju känner att hon till viss del har varit delaktig i 

processen kring flytten med detaljfrågor kring servicecenter men i det stora hela känner hon 

sig inte lika inkluderad utan då är det främst ledningen som har beslutat.  

5.1.8 Respondent 8  

Chef	för	servicecenter.	Jobbat	på	företaget	sedan	2003. 
 

Vad gör ni idag för att motivera era anställda? Exempelvis lönepolitik, förmåner, aktiviteter 

och så vidare.  
 

Respondent åtta börjar beskriva sättet han motiverar sina anställda på med den lönepolitiken 

han bedriver. Varje år får respondenten en procentuell summa på den nuvarande lönenivån 

han kan ge i total löneförhöjning till de 10 anställda. För att fördela denna summa har 

respondenten valt att dela upp gruppen i 3 delgrupper. En grupp med dem som han anser gör 

det bästa jobbet, en grupp med dem han anser gör ett bra jobb men inte driver gruppen framåt 

på samma sätt och en grupp med dem som kanske inte alltid presterar bäst. Därefter fördelar 

han lönehöjningen till den första gruppen och sedan nedåt. Den sista gruppen får alltså något 

om det “finns kvar” efter de två första grupperna har fått. Förutom lönen lyfter respondenten 

fram aktiviteter som gruppen gör tillsammans utanför arbetet. Företaget har budgeterat 1000 

kronor per person och år i aktiviteter men den summan brukar oftast dubblas då servicecenter 

gör fler aktiviteter per år, totalt cirka 5-6 stycken. Exempel på dessa aktiviteter är bowling, 

gokart eller middagar. Respondenten lyfter fram ett sätt att arbeta med dessa vilket är genom 

mål. Ibland sätts mål inom exempelvis antal besvarade samtal och om detta nås går hela 

gruppen och gör någonting roligt. Orsaken till att dessa aktiviteter genomförs är att 

respondenten tror dem ökar sammanhållningen i gruppen. Genom en bättre sammanhållning 

blir de anställda mer motiverade att gå till jobbet då relationen till kollegerna förhoppningsvis 

är god enligt respondenten. Respondenten brukar även ibland erbjuda mindre saker såsom 

biobiljetter för att på så sätt visa uppmuntran och uppskattning. Detta sker dock inte 

överdrivet ofta men respondenten önskar göra det oftare.  
 

Det är alltid möjligt att höja motivationen ytterligare hos de anställda, finns det sätt att göra 

det på? 
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Respondenten tror det är bra att både jobba med piska och morot. En viktig sak för 

respondenten är att de anställda är medvetna om vad som förväntas och om detta uppfylls 

varje dag. Respondenten tycker det är väldigt viktigt att de anställda varje dag, när de går 

hem, vet om de har gjort ett bra eller mindre bra jobb. Om de har arbetat 8 timmar men inte 

vet om prestationen var bra eller sämre uppstår det en problematik och de anställda kommer 

inte att utvecklas. Därför har de tagit fram en del statistik och siffror på vad de anställda 

förväntas att uppnå. Detta är bland annat i genomsnitt under en dag 15 samtal i timmen. Dessa 

siffror eller mål ska fungera som en riktlinje för de anställda för att kunna veta var deras 

prestation ligger - om de behöver förändra något eller inte. Något respondenten önskade det 

fanns tid till är delning av kunskap mellan de anställda. Som det är nu på avdelningen är vissa 

väldigt duktiga på vissa saker och vissa på andra. Denna expertkunskap varje anställd besitter 

skulle kunna delas mellan varandra så att den totala kunskapsnivån höjdes. Detta tror 

respondenten skulle vara motiverande dels för att de anställda blir duktigare på sina jobb men 

även för att det finns en glädje i att hjälpa och utveckla varandra. 
 

Vad skulle kunna förbättras i personalens prestation? Hur ska de bli motiverade att förbättra 

detta?  
 

Respondenten för en diskussion runt att dem som presterar bäst idag gällande statistik på mest 

antal samtal inte nödvändigtvis behöver prestera efter sin maxkapacitet och tvärt om. Med 

detta menar han att hans främsta uppgift är att lyfta varje anställd till sin maxnivå, som är 

individuell för varje anställd. Han menar att man bör inte bara stirra sig blind på hårda tal och 

siffror. Det kommer aldrig vara 10 stycken som alla tar jättemycket samtal utan alla är bra på 

olika saker och detta visar sig på olika sätt. Respondenten menar att det alltid går att lyfta 

varje anställd lite så att de blir lite snabbare i sin kundhantering via telefon eller e-post men 

hur man ska göra detta är individuellt. Han tror att en kontinuerlig, individuell coachning av 

medarbetarna skulle behövas. Denna coachning syftar till att belysa vad de anställda känner 

själv att de behöver för att utvecklas på arbetet och bli bättre på det dem gör. Dock är detta 

tidskrävande och respondenten känner inte att det går att genomföra så utförligt som han 

önskade nu. Detta eftersom respondenten samtidigt har andra uppdrag i olika avdelningar på 

Loomis vilket tar upp en del av den tid han skulle kunna lägga på servicecenter.  
 

Vad är din egen motivation i arbetet? Vad motiverar och gör dig motiverad? Lön, förmåner, 

eget ansvar etc.?  
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Respondenten är uppfostrad kring att man alltid ska arbeta och göra sitt bästa. Han känner att 

han presterar lika bra nu som han gjorde tidigare då han tjänade mindre så monetär belöning 

är inte det främsta som motiverar honom. Det som motiverar honom mest är att se människor 

utvecklas och förbättras. Respondenten tycker att se förändring hos de anställda till det bättre, 

som han har bidragit till, är väldigt roligt och motiverande. Detta är mer motiverande för 

honom än lön och förmåner.  
 

Har du något som du känner att du vill lägga till? 

 

Respondenten säger att det är svårt att hitta något som passar alla och därför måste belöningen 

vara individbaserat för att vara optimal. Han säger att vissa vill bara ha ett tack medan andra 

vill ha exempelvis biobiljetter så det är svårt att göra alla nöjda.  
 

Vad tycker du om flytten till Rotebro?  
 

Respondenten är inte nöjd med flytten och är enligt honom en “total supermotståndare”. Detta 

främst för att det blir för långt att åka dit. Dock säger han att de nuvarande lokalerna inte är 

bra på grund av bland annat bristande planlösning så på så sätt är det förståeligt. Han erfarar 

att många medarbetare kommer att sluta på grund av detta vilket är besvärligt.  

5.2 Sammanställning intervjuer  

Samtliga respondenter besvarade alla frågor och insamlingen av empirin fungerade tillsynes 

väl. Spridningen på svaren var förhållandevis stor men det fanns vissa mönster som gick att 

tyda. Fem av sju respondenter hade rangordnat lön som etta, tvåa eller trea. Två stycken hade 

lön först. Personlig utveckling eller beröm och uppmuntran fanns med i samtliga 

respondenters topp tre förutom en respondent. Aktiviteter kom sist eller näst sist för samtliga 

respondenter förutom en.  
 

På frågan om vad som gör respondenterna omotiverade svarade tre stycken saker som är 

direkt kopplade till chefen och ledarskap. Andra saker som gjorde respondenterna 

omotiverade var för hög arbetsbelastning, för resultatdrivet arbetsklimat, känsla av att inte 

vara involverade i beslut och negativt bemötande från kunder.  
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På frågan vad som skulle göra respondenterna mer motiverade var spridningen väldigt stor 

bland svaren. Två respondenter svarade att en större variation i arbetsuppgifterna skulle vara 

motiverande. Annars svarade respondenterna olika och det som togs upp var; gemensam 

schemaläggning, mer beröm, längre raster, bättre möjlighet till utveckling, mindre 

arbetsbelastning.  
 

På frågan om hur respondenterna ställer sig till flytten till Rotebro var samtliga förutom två 

negativt inställda till flytten. Av de som var positiva var en nyanställd och en bosatt i området 

dit flytten ska ske.  
 

När vi frågade chefen vad han gör idag för att motivera sina anställda började han att beskriva 

sin lönepolitik. Vidare jobbade han mycket med aktiviteter för att stärka sammanhållningen i 

gruppen och även göra roliga saker så det inte bara blir jobb och allvar. Även mindre 

förmåner och belöningar som biobiljetter togs upp som en belöningssätt. På frågan om vad 

som kunde öka de anställdas motivation ytterligare svarade chefen att han jobbar mycket med 

målstyrning. Chefen tror det är viktigt att de anställda varje dag vet om de har gjort ett bättre 

eller sämre jobb, annars kommer dem inte att utvecklas. Chefen tog upp delning av kunskap 

mellan de anställda som ett alternativ till bättre prestation från de anställda. På frågan vad som 

skulle kunna förbättras i de anställdas prestation fick vi svaret att allt går att höjas ytterligare 

och ett sätt till detta är genom individuell coachning. Genom individuell coachning är det 

möjligt att ta reda på vad varje individ behöver för att höja sig några steg ytterligare. Dock 

känner chefen att det inte finns tid till detta nu. Chefens egen motivation var främst att se 

andra utvecklas och lära sig nya saker.  

5.3 Observationer  

Huvudkontoret låg i en stor byggnad med flera andra företag, bland annat en bilhandlare som 

hade hela bottenvåningen samt delar av våningarna under Loomis. Loomis var beläget på 4:e 

och 5:e våningen i byggnaden. Vi parkerade bilen i parkeringshuset som fanns i byggnaden 

och kom direkt in till receptionen för Loomis. Där möttes vi av en av våra respondenter som 

arbetade i receptionen för dagen. En stor lokal med en spiraltrappa i mitten samt grupprum 

som omringade lokalen. Avdelningen som vi valt att studera fanns på denna våning (våning 4) 

och hade ett lite större rum i hörnet. På våningen över fanns andra avdelningar med bland 

annat ledningen, samt ett stort lunch/fikarum. Lokalerna var inredda med diverse reklam för 

Loomis med bilder och text. Det lite större rum som servicecenteravdelningen opererade i var 
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utformat med ett öppet kontorslandskap, det vill säga inga kontorsrum med väggar och 

fönster utan medarbetarna satt bredvid varandra. Chefen för avdelningen hade ett litet kontor 

med glasfönster i ena hörnet av rummet. Medarbetarna satt tre och tre vid runda bord med 

diverse digital utrustning som datorer och telefoner.  
 

Bild 1, servicecenter statistik-tavla 

 
Denna tavla sitter på servicecenter och uppdateras varje dag fyra gånger, 09:00, 11:00, 13:00 och 

15:00. Tavlan visar statistik av olika slag som exempelvis genomsnittlig väntetid, telefonkö och antal 

obesvarade e-postmeddelanden. Detta för att ge en enkel, överskådlig bild för personalen på 

servicecenter om aktuellt läge. Röd färg innebär att det ligger utanför målet och grön färg innebär att 

målet på den posten för tillfället är uppfyllt.  
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6. Analys utifrån teorier och vetenskapliga artiklar  
 

Uppsatsen har nu kommit till det skede där vi skall analysera empirin utifrån teorier och 

vetenskapliga artiklar från den teoretiska referensramen. Den data som analyseras är 

resultaten från intervjuerna och observationerna.  
 

Förväntansteori av Vroom beskrivs tidigare i denna uppsats och innehåller ett antal 

kriterier/faktorer som skall uppfyllas för att motivera de anställda. Det finns en likhet till 

denna teori och den vetenskapliga artikeln “How do I motivate and lead my people” av B. 

Pitman, som vi också har beskrivit mer utförligt. Likheten kring dessa är att det finns en 

ömsesidig förväntan mellan den anställde och dennes överordnad. I artikeln diskuteras 

skillnaden mellan dem som tror att det går att motivera en individ och dem som inte tror det 

går att motivera en individ, utan att individen bara kan motivera sig själv. Dock tar artikeln 

upp det viktiga i att arbetsplatsen och vad ledaren bör beakta för att försöka behålla en sådan 

miljö som gör det möjligt för individen att bli motiverad/låta sig motiveras. Om inte individen 

känner att arbetsmiljön är anpassad och funktionell för individen, blir detta som en 

bromskloss gällande individens motivation och sedermera påverkar detta resultatet av 

individens prestation. Artikeln omfattar som tidigare beskrivet tre delar gällande motivationen 

hos de anställda kontra hur chefen har möjlighet att använda detta för att motivera 

medarbetarna på bästa sätt. Den första delen av artikeln konstateras det att individer har olika 

faktorer som påverkar deras motivation, det kan exempelvis vara av ekonomiska skäl eller 

liknande. Här menar artikeln att det är viktigt att man som chef engagerar sig och försöker 

förstå varje enskild individ och vad som motiverar denne. Här är det lämpligt med en dialog 

mellan chef och anställd. Detta bidrar till att chefen bildar sig en tydligare bild över den 

anställda samt att den anställde känner sig sedd och av intresse för företaget. Kopplar vi detta 

till empirin ser vi att majoriteten av de anställda på avdelningen värderar beröm och 

uppmuntran högt. Detta kan vi tolka utifrån artikeln att det kan vara brist på engagemang från 

chefen på avdelningen relativt vad de anställda efterfrågar. Likväl erhöll vi kommentarer från 

intervjuerna där några av de anställda ansåg att chefen inte tog tills sig problem och feedback 

utan istället ignorerade detta eller skickade vidare problemet till någon annan att lösa. Detta i 

sig kan man argumentera för är ett motivationsbromsande moment från chefens sida då han i 

vissa fall ignorerar de anställda. Om de anställda inte känner att de blir sedda eller hörda av 

chefen, minskar motivationen och därmed prestationen enligt artikeln. Redan här kan man se 

ett problem som går att rätta till genom att chefen engagerar sig mer gentemot de anställda. 
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Chefen som blir intervjuad berättar själv att han tror individuell coachning är ett bra sätt att 

motivera de anställda, men menar att han har tidsbrist och att det i dagsläget inte är hållbart. 

Ett positivt tecken är att chefen vet om det själv och har uppmärksammat det men det finns 

andra faktorer inom företaget som hindrar chefen från att engagera sig i det. Den första delen 

av artikeln trycker mycket på detta om att förstå de anställda för att sedermera kunna göra 

ytterligare insatser för att öka motivationen och göra rätt insatser.  
 

Del två i artikeln beskriver att chefen måste hitta en kombination av vad individen vill uppnå 

med sitt arbete och sin insats, samt vad chefen och företaget vill uppnå. Det kan vara allt från 

ekonomiska resultat till ökade marknadsandelar till ökad kundnöjdhet. Kombinationen av 

dessa är viktigt då den anställde skall vara motiverad att nå organisationens mål och samtidigt 

erhålla belöning för detta. Med belöning menas inte nödvändigtvis resultatlön, utan det kan 

vara andra motivationshöjande insatser som till exempel beröm, ytterligare ansvar och så 

vidare. De anställda har olika preferenser för att bli motiverade och det fanns en spridning 

gentemot vad som skulle motivera de anställda ytterligare i form av förändringar inom 

organisationen. Exempelvis önskade någon medarbetare att vara med mer delaktig i beslut 

som berör deras avdelning. Detta skulle kunna vara en motivationshöjande insats mot de 

anställdas prestation för ökad måluppfyllelse. Organisationens mål blir uppfyllda och även de 

anställda får en form av belöning för arbetet. Det är viktigt att de anställda tror på detta, att de 

tror på att resultatuppfyllelsen genererar en belöning utifrån deras preferenser. 
 

Del tre inom artikeln beskriver hur chefen bör agera för att på mest optimalt sätt underlätta för 

de förgående delarna och lyckas med modellen. Utifrån de tidigare delarna i artikeln kommer 

man fram till två typer av ledarskap som skulle kunna appliceras för att få denna modell att 

fungera. Den första typen av ledarskap är ett situationsanpassat ledarskap utifrån vad de 

anställda har för preferenser gällande chefen. Den andra typen av ledarskap är ett ledarskap 

där de anställda tas för individer och inte som resurser som endast skall användas för ett bra 

ekonomiskt resultat. Artikeln menar att dessa två typer av ledarskap är mest relevanta för 

denna modell. För servicecenter på Loomis tycks det vara så att chefen använder sig av ett 

mer kollektivt ledarskap mer än individuellt eller så kallat situationsanpassat ledarskap. De 

insatser som chefen gör i dagsläget ses till synes vara mer kollektiva, i form av olika 

aktiviteter och liknande. Chefen säger själv i intervjun att denne skulle vilja arbeta med ett 

mer individanpassat ledarskap. Dock så menar denne att tiden inte finns till att lära känna 

varje individ och skapa sig en bild av vad denne har för preferenser.  
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Enligt förväntansteorin, av Vroom, finns det tre stycken faktorer som påverkar en individs 

motivation. Dessa tre är valens, förväntan och instrumentalitet. Likheter finns mellan denna 

teori och artikeln skriven av Pitman, mestadels gällande faktorerna. Teorin menar att de tre 

faktorerna genererar olika grad av motivation för att sedan multipliceras och bilda en summa 

som då mäter nivån av en individs motivation. Som tidigare nämnt anpassas denna teori för 

vår uppsats då uppsatsen inte har mätt dessa faktorer med hjälp av en skala utan med hjälp av 

intervjuer i form av kvalitativ data. Teorin menar att dessa tre faktorer är beroende av 

varandra, det vill säga om den ena faktorn ej är uppfylld så blir motivationen noll. Teorin 

mäter främst den individuella motivationen hos varje individ, snarare än en kollektiv mätning 

på hela avdelningen. Dock blir syftet med teorin inte att analysera varje individ, utan snarare 

att används teorin för att undersöka om det finns individer som har motivation i dagsläget och 

om det finns de som inte har det. Med hjälp av detta kan vi då erhålla en större förståelse för 

vad som är mest optimalt gällande motivationsinsatserna hos avdelningen. 
 

Den första faktorn är valens, som mäter hur stark en individs önskan är för belöningen 

kopplat till det resultat de når. Gällande Loomis appliceras detta på hur bra och effektivt 

servicecenter hanterar alla samtal som inkommer. Lönen var för de anställda rangordnat högt, 

likväl beröm och uppmuntran samt personlig utveckling. Dessa tre attribut skulle kunna vara 

något som de anställda kunnat erhålla vid ett nått resultat som ledningen satt. Då de anställda 

rangordnade dessa tre högt skulle man kunna tänka sig en kombination av dessa vid ett nått 

resultat. Då är det dock frågan om det är det individuella resultatet eller resultatet för 

avdelningen som ska mätas. Det som blir relevant i båda dessa fall är just valensen som teorin 

beskriver. Medarbetarna måste känna starkt och vilja ha den belöning som de erhåller vid nått 

resultat. Om medarbetarna inte är motiverade av den belöningen som är aktuell blir 

motivationen för att nå det resultat som sats som mål obefintlig. I nuläget på avdelningen 

finns det ingen uttalad belöning för att avdelningen skall nå de uppsatta målen. Chefen 

nämner dock i intervjuerna att man kan få biobiljetter någon enstaka gång då man presterat 

bra. Detta är ingenting som de anställda räknar med eller kan räkna med, det vill säga i detta 

fall är valensen lika med noll likväl instrumentaliteten. För avdelningen kan det vara relevant 

att undersöka saken vidare vad de olika individerna känner sig motiverade av för belöning, 

om det nu skulle vara aktuellt med sådana motivationsinsatser.  
 



	

	 44	

När det gäller faktorn förväntan gäller det att individen tror på belöningen och att det är 

realistiskt att nå det mål som blivit uppsatt. Under besöket på avdelningen gör vi en del 

observationer och en av dessa är en tavla som sitter på väggen med olika siffror som är 

skrivna i grön och röd färg. Den gröna färgen betyder att målen är uppfyllda för dagen och 

den röda färgen betyder tvärtom, att målen inte är uppfyllda. Vi får det förklarat att det inte 

alltid är rött på tavlan, utan ibland är grönt också. Av detta tolkar vi det som att de aktuella 

målen uppfylls till viss del, olika dagar, och att de är realistiska att nå. Om nu framtida mål är 

likvärdiga dagens mål, och att belöning utlovas gentemot måluppfyllelse kan man utifrån 

teorin säga att förväntan är hög på avdelningen. På individnivå är det svårt att avgöra detta då 

intervjuerna inte behandlade detta specifikt. Dock så kan man med stöd ifrån intervjuerna tyda 

att det var någon enstaka individ som inte ville ha sådan hög arbetsbelastning. Detta kan bero 

på en del olika faktorer. I dagsläget finns det ingen uttalad belöning för måluppfyllelse. Om 

det fanns det kanske individens “ribba” skulle vara högre än i dagsläget. Likväl kan det vara 

så att en belöning inte spelar någon roll och att individen ändå tycker sig ha för hög 

arbetsbelastning vid en nivå där avdelningen inte alltid når sina mål. Då kan denna förväntan 

fallera för denna individ.  
 

Den sista faktorn som teorin behandlar är instrumentaliteten. Detta innebär att individerna 

måste tro på att måluppfyllelse faktiskt leder till den belöningen som utlovats. Tror inte 

individerna att det finns ett samband mellan måluppfyllelse och belöning motiveras dem inte. 

Det kan vara en belöning som exempelvis beröm och alltså inte nödvändigtvis monetära 

medel. Märker de anställda att det finns ett samband mellan måluppfyllelse och beröm finns 

det instrumentalitet hos individerna. Det kan vara uttalade belöningar, i form av bonusar, 

event, utbildningar och liknande. Men det kan även vara en sådan sak som just beröm, som 

den anställda märker kommer från måluppfyllelsen. I dagsläget på avdelningen finns det 

ingen uttalad belöning för att uppnå de mål som avdelningen har. Det blir således komplicerat 

att mäta instrumentaliteten utan en konkret belöning för måluppfyllelse. Då vi som 

uppsatsförfattare har tidigare insyn i företaget och i denna specifika avdelning, beskrivs det att 

måluppfyllelsen på avdelningen uppmärksammas av chefen i form av beröm och positiv 

feedback. Detta visar att en viss grad av instrumentalitet kan finnas hos de anställda på 

avdelningen. Dock så finns det anställda som utifrån intervjuerna skulle vilja ha mer beröm 

och uppmuntran. Detta tyder också på att det således inte är optimalt i dagsläget.  
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Sammansätter vi de tre faktorer som teorin innehåller utifrån de intervjuer och observationer 

som gjorts kan vi se att den första faktorn (valens) kan vara stark hos de anställda. Visserligen 

är det något som ledningen bör undersöka mer individuellt för att skapa sig en förståelse om 

vad varje enskild individ vill ha för typ av belöning. Men potentialen finns för en stark valens 

och därmed blir faktorn delvis uppfylld. Den andra faktorn (förväntan) kan anses vara 

uppfylld då målen för avdelningen uppfylls tidvis. De anställda bör då uppleva att målen är 

realistiska att nå, om de är likvärdiga dagens mål. Den tredje faktorn (instrumentaliteten) kan 

man enligt empirin tyda finnas möjlighet till uppfyllelse. Dock är det svårt i dagsläget då det 

inte finns en uttalad belöning för måluppfyllelse. Just denna faktor blir svår att tyda utifrån de 

intervjuer som hållits.  
 

En annan betydande del inom motivation är arbetsutformningen. Respondenternas 

rangordning hur viktiga arbetsuppgifterna var gällande till exempel hur roliga och givande 

dessa var i ett motiverande syfte var blandat. Endast en respondent ansåg att 

arbetetsutformning var allra viktigast av allt på arbetsplatsen, med motiveringen att om inte 

själva arbetet är roligt blir det svårt att bli motiverad av att gå till jobbet. De andra 

respondenterna rangordnade arbetsuppgifterna i mitten eller lågt. Med detta konstaterat kan 

man tänka sig att arbetsuppgifterna i sig nödvändigtvis inte är ett problem för motivationen på 

arbetsplatsen, eller något som kan höja motivationen speciellt mycket genom förbättringar. 

Arbetsuppgifterna i sig tycks vara utformade i enlighet med vad de anställda kan tänkas klara 

av, vilket är en förutsättning för god motivation enligt teorin från Hackman och Oldman. Två 

respondenter skulle däremot föredra en större variation i arbetsuppgifterna och en respondent 

kunde bli omotiverad av negativt bemötande från kundsamtal. Att införa större variation i 

arbetsuppgifter skulle möjligtvis höja motivationen för de respondenterna som efterfrågade 

detta. Detta stödjer även Hackman och Oldmans teori om variation i fråga om vad 

arbetsuppgifterna kräver av förmåga och färdigheter. Samtidigt kanske respondenten som 

blev omotiverad av negativt kundbemötande skulle bli mer motiverad, eller i alla fall nöjd, 

om man fick större variation i arbetsuppgifter då man skulle få en sorts avlastning i den 

dagliga verksamheten med andra arbetsuppgifter. En del respondenter ansåg också att eget 

ansvar var en faktor som skulle höja motivationen, vilket också stödjer Hackman och 

Oldmans teori om att hög grad av autonomi främjar motivation för att känna personligt ansvar 

för ett resultat. Att därmed utforma arbetsuppgifterna så att de personer som har den 

kompetens som krävs för detta skulle möjligtvis höja motivationen hos dem. 
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Av intervjun med chefen på avdelning framkom det att han är medveten om vilka på 

arbetsplatsen som har en hög kompetens och dessa personer erhåller mer variation i arbetet 

samt eget ansvar. Han menar också att personer som besitter hög kompetens skulle behöva 

dela med sig av kunskapen för att således höja motivation inom gruppen. Däremot finns det 

inte tid för chefen eller de anställda att systematiskt dela med sig av kunskapen till varandra. 

En lösning på tidsbristen skulle kunna vara att inför fler lathundar och liknande hjälpmedel, 

som faktiskt efterfrågades av en nyanställd. Chefen var även väldigt mån om att sina anställda 

skulle vara medvetna om sitt egna resultat, alltså om de har gjort ett bra eller mindre bra jobb 

när de går hem för dagen. Detta är en viktigt grundläggande egenskap i arbetsuppgifterna 

enligt Hackman och Oldman för att hög motivation i arbetet. På så sätt kan de anställda veta 

vad som krävs av dem och vad man kan göra för att förbättra sig, vilket således bör vara 

motiverande för de anställda. 
 

I övrigt tycks det inte vara ett stort problem med utformningen av arbetsuppgifterna på 

Loomis. Inga stora diskussioner om själva arbetet framkom av intervjuerna vilket kan tolkas 

som att det finns andra faktorer som kan vara mer betydande för motivationen hos de 

anställda. Arbetsuppgifter fördelade efter kompetens och förmåga tycktes också vara 

balanserat mellan de anställda. 
 

Något som kan vara viktigt för ledningen att veta är vilka faktorer som påverkar motivationen 

alternativt påverkar vantrivseln. Herzbergs tvåfaktorsmodell fokuserar på hygienfaktorer 

respektive motivationsfaktorer. Modellen väljer således att dela upp faktorerna i två grupper. 

Hygienfaktorer skapar vantrivsel om de inte finns och motivationsfaktorer skapar trivsel om 

de finns (modellen undersöker motivation och trivsel skapar incitament för motivation). På 

den första frågan som handlade om vilka faktorer som gjorde de anställda mest motiverade 

svarade fem av sju lön som antingen etta, tvåa eller trea. Enligt Herzberg är lön en 

hygienfaktor och bidrar inte till motivation utan endast vantrivsel om den inte finns. 

Majoriteten av respondenterna rangordnade ändå lön högt på frågan vad som motiverade dem 

mest. Andra tydliga mönster var personlig utveckling eller beröm och uppmuntran som 

rangordnades högt av alla respondenter samt aktiviteter som rangordnades lågt av samtliga 

respondenter. Bortsett från lön som är en hygienfaktor valde respondenterna alternativ som är 

karaktäristiska för motivation. Personlig utveckling, beröm och uppmuntran och eget ansvar 

klassificeras alla som typiska motivationsfaktorer och rangordnades högt av majoriteten. En 

förklaring till att även lön rangordnades högt trots det är en hygienfaktor är att respondenterna 
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anser denna faktor måste finnas för att de andra faktorerna ska ha någon betydelse. Av 

alternativen som skulle rangordnas är lön tillsammans med ledarens egenskaper de enda 

egentligen tydliga hygienfaktorerna, resten av alternativen är eller ligger närmare att vara 

motivationsfaktorer. Enligt modellen kommer medarbetarna känna vantrivsel om någon av 

hygienfaktorerna inte finns. Därför är det rimligt att hygienfaktorn lön kommer högt upp i 

rangordningen, för om den inte uppfylls kommer medarbetarna känna vantrivsel oavsett om 

de andra motivationsfaktorerna finns eller inte. En annan förklaring är att medarbetarna 

faktiskt blir motiverade av lönen och det således är en motivationsfaktor. Herzberg har fått 

mycket kritik för att han ger lön en ren materiell tolkning och bortser från att den kan ha ett 

symbolvärde för individen. Medarbetarna kan få en form av bekräftelse genom att chefen 

belönar dem med högre lön och detta kan väl fungera motiverande. Något som talar mot att 

lönen är en motivationsfaktor är att ingen av respondenterna svarade lön på frågan vad som 

skulle kunna göra dem mer motiverade. Istället betonade svaren mer variation i 

arbetsuppgifterna och faktorer kopplade till dessa. Om respondenterna hade ansett att lön var 

en motivationsfaktor hade de rimligt svarat att högre lön hade gjort dem mer motiverade. 

Samtidigt kan det vara så att vissa inte svarade lön på grund av att en löneökning inte är 

trovärdigt/aktuellt eller att de är helt nöjda med sin nuvarande lön. På frågan vad som gör 

medarbetarna omotiverade svarade många saker som är kopplat till ledarskap. Ledarens 

kompetens är en hygienfaktor och detta resultat går i linje med Herzbergs modell. Om chefen 

inte gav beröm och var tydlig i sin kommunikation upplevde många medarbetare att de blev 

omotiverade och inte kände trivsel på arbetet. Av de två alternativ som var hygienfaktorer 

nämndes en av dessa mest gällande vad som gjorde dem omotiverade, vilket i sin tur skapar 

vantrivsel.  
 

Något som framgår tydligt är att chefen använder lönen som en motivationsfaktor. På frågan 

vad han gör idag för att motivera sina anställda var lönen och lönepolitiken det första som 

togs upp. Lönen kan vara ett bra verktyg för att motivera medarbetare på men med tanke på 

resultatet från intervjuerna, där ingen respondent lyfte fram lönen på frågan vad som skulle 

höja deras motivation, bör chefen utvärdera och eventuellt omvärdera vilken roll lönen ska ha 

i arbetet kring motivation. Att använda lönen som primär motivationshöjande insats verkar 

inte vara optimalt på avdelningen. Istället för att chefen antar att lönen bidrar starkt till 

motivation bör han kommunicera med medarbetarna kring vad som gör dem motiverade och 

vad som skulle höja deras motivation. Detta, benämnt av chefen som individuell coachning, 
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togs även upp. Chefen önskade att tala mer med varje medarbetare individuellt för att lära sig 

vad alla medarbetarna önskade för att prestera bättre och bli mer motiverade på arbetet.  
 

Artikel ”Got Support? The Impact of Supportive Work Practices on the Perceptions, 

Motivation, and Behavior of Customer-Contact Employees” fokuserar på hur personalens 

upplevelse av serivceklimatet påverkar motivation. Serviceklimatet ska optimalt bestå av tre 

delar och om dessa uppfylls skapas bra incitament för motivation. Som det framgick av 

intervjun med chefen fokuserar Loomis lite mer på vissa områden i arbetet för att motivera 

personalen. Det framgick också från intervjuerna med medarbetarna att det fanns en önskan 

om att vissa områden skulle prioriteras mer.  
 

Den första dimensionen som behöver uppfyllas enligt artikeln är support från mänskliga 

resurser-avdelningen (HR). Denna dimension omfattar policys, resurser och monetär 

belöning. Vid intervjun med chefen framgick det att monetär belöning var ett av de 

huvudsakliga verktygen i arbetet med motivation på Loomis och servicecenteravdelningen. 

Varje år fick avdelningen en summa för löneförhöjning som sedan fördelades mellan tre 

grupper där den första gruppen fick störst andel och den sista minst. I intervjuerna med 

medarbetarna var det ingen respondent som nämnde lön som en faktor som skulle höjda deras 

motivation. Dock rangordnade majoriteten av respondenterna lön som en viktig faktor för 

motivation. Detta kan tolkas som att Loomis arbete med lönepolitiken är lyckad och att 

medarbetarna är relativt nöjda med den nuvarande lönenivån. En respondent tog upp längre 

raster som ett önskemål för att bli mer motiverad vilket kan klassificeras under policys. För 

denna medarbetare finns det alltså utrymme för förbättring inom detta. Förutom lönepolitik 

pratade chefen mycket om aktiviteter utanför jobbet för att motivera medarbetarna. Chefen 

har en policy att försöka genomföra så många aktiviteter som möjligt, gärna 2-3 gånger per 

halvår för att stärka sammanhållningen och motivationen i gruppen. Denna policy strider inte 

mot medarbetarnas vilja men är inte så effektfull som chefen kanske önskar. Majoriteten av 

medarbetarna rangordnade aktiviteter långt ner på frågan vad som gjorde dem motiverade.  
 

Den andra dimensionen är stöd från ledningen. Denna dimension omfattar bland annat beröm 

och uppmuntran från ledningen samt att det finns upprättade mål att arbeta efter. När vi 

frågade chefen vad han göra för att motivera sina medarbetare tog han inte upp han inte 

beröm och uppmuntran utan fokuserade mer på monetär belöning och aktiviteter. Beröm och 

uppmuntran rangordnades högt av många respondenter och togs även upp som en faktor som 
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skulle höja ett några respondenters motivation om det skulle finnas mer. Målarbete finns på 

avdelningen och tar sig i uttryck i bland annat den statistik-tavla som sitter på avdelningen 

gällande samtals- och kötider. Om målen inte uppnås är tavlan röd och om de uppnås är den 

grön. Chefen tog även upp under intervjun att han anser det är viktigt att medarbetarna, när de 

går hem, vet om de har gjort ett bra eller mindre bra arbete varje dag. För att detta ska vara 

möjligt krävs det att det finns mål som medarbetarna kan förhålla sig till. Denna dimension 

uppfylls i avseende med målarbete men misslyckas i avseende med beröm och uppmuntran. 

Chefen jobbar väldigt lite med beröm och uppmuntran till medarbetarna och många 

medarbetare eftersöker detta mer.  
 

Den tredje dimensionen är stöd i arbetsuppgifterna. Denna dimension omfattar att 

organisationen tillhandahåller rätt verktyg, utrustning och personal för att kunna utföra ett bra 

arbete. Det var inte många respondenter som lyfte fram brister i utrustning och verktyg. En 

respondent tyckte att arbetsbelastningen var för hög och efterfrågade därför att mer personal 

anställdes. Utrustning för att klara arbetet på Loomis är inte mycket mer än en dator och stol 

så den delen uppfylls naturligt. Angående verktyg var det en respondent som efterfrågade 

bättre och fler lathundar som hon kunde vända sig till när man behöver hjälp. Det var alltså ett 

fåtal respondenter som hade några synpunkter på denna dimension men överlag verkar den 

tillsynes komplett.  
 

Något som framgick från intervjuerna var missnöjet med den kommande flytten av kontoret 

till Rotebro. Artikeln skriven av Schmid och Adams beskrev hur chefens förmåga att 

motivera sina anställda hade en stor betydelse för företag. En upptäckt från studien var att en 

chef kan skapa ett positivt arbetsklimat i en annars övrigt negativ organisation. På Loomis var 

det flera respondenter, inklusive chefen, som hade en negativ attityd till den flytten man 

planerar att genomföra 2017. En del respondenter uppfattade att flytten endast handlade om 

besparingar för företaget. Många ansåg också att flytten förmodligen har koppling till alla 

nedskärningar som just nu sker på Loomis. Respondenterna har i olika grader varit 

involverade i planeringen av flytten och delade meningar råder angående huruvida lokalerna 

är bättre eller sämre än nuvarande. Man har fått ge input angående processen för flytten i viss 

mån, men många anser att beslutet och processen är främst styrd av ledningen. Flytten innebär 

en stor motivationsbrist, och en del överväger till och med att lämna Loomis. Chefen menar 

att flytten är nödvändig då den nuvarande lokalen har väldigt ventilation och planlösningen 

passar inte företaget. I och med flytten kommer också Loomis som företag sammanstråla med 
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andra kontor inom Loomis, vilket borde vara positivt för organisationen. För nuvarande tycks 

man ha misslyckats med processen av flytten då både respondenten och chefen är missnöjda 

över beslutet att lokalerna kommer flyttas till Rotebro. Enligt artikeln har en chef förmågan 

att bibehålla motivation genom att skapa ett positivt arbetsklimat i en annars negativ 

organisation. Arbetsmoralen och motivationen påverkas hårt av denna planerade flytt och 

detta hade möjligtvis förhindrats om chefen varit mer positiv i processen. Eftersom chefen 

själv är negativt inställd till flytten påverkar det förmodligen arbetarna på servicecenter också. 

Om chefen istället hade genererat en positiv energi angående flytten hade detta förmodligen 

påverkat gruppen i en mer positiv riktning. Man har gjort insatser för att försöka få med de 

anställda i processen, men detta tycks mer ha varit negativt än positivt då man som anställd 

inte alltid känner att man får den respons man vill ha. Enligt artikeln är obefintlig stöttning 

från management support en stor faktor som orsakar negativ arbetsmotivation. Chefen är 

medveten om att folk är beredda att lämna Loomis när flytten verkställs. När man frågade 

chefen hur man ska bibehålla kompetens om folk lämnar fick vi till svar att ingen plan för 

detta finns just nu. Han menar att kompetens kan rekryteras till det nya kontoret i Rotebro, 

men specialistkompetens kommer vara svår att finna. Att inte ha en plan för hur kompetens 

ska kvarhållas kan bli ett stort problem för Loomis. Artikeln nämner att förändringar i 

organisationen kan skada arbetsmotivationen, men detta kan förbättras genom tydliga 

riktlinjer om förändringarna, vilket tycks saknas av de anställda på servicecenter. Det är 

möjligt att ledningen inte har en tillräckligt utförlig plan för hur man ska hantera den 

kommande flyttprocessen, vilket också försvårar för chefen på servicecenter att skapa ett gott 

arbetsklimat inom gruppen på servicecenter. Således kan flyttprocessen vara ett problem som 

ligger hos ledningen för Loomis, vilket sedan påverkar hela organisationen. 
 

	  



	

	 51	

7. Slutsatser 
	
Syftet med denna uppsats var att undersöka om Loomis bör tillämpa ett kollektivt eller 

ett individanpassat belöningssystem för att motivera sina anställda. För att Loomis ska 

optimera de insatser som används för att motivera personalen är det av intresse att veta om 

insatserna ska riktas mot varje individ, enskilt, eller kollektivt mot alla individer. För att 

kunna besvara detta genomförde vi totalt 8 stycken intervjuer på Loomis. Resultatet från 

intervjuerna visade att det fanns vissa likheter i medarbetarnas preferenser för motivation. 

Majoriteten ansåg att beröm och uppmuntran, lön samt personlig utveckling var viktiga 

faktorer för motivation. Samtidigt ansåg majoriteten att aktiviteter var mindre viktigt för deras 

motivation. Flera av medarbetarna blev omotiverade av saker som är direkt kopplade till 

dåligt ledarskap. Förutom dessa mönster i svaren från medarbetarna var det en relativt stor 

spridning i svaren och preferenserna i vad som gjorde dem motiverade och omotiverade 

skiljde sig åt. Något som dock var gemensamt var att nästan samtliga medarbetare var väldigt 

negativa till den kommande flytten till Rotebro. Vid intervjun med chefen framgick det att 

han fokuserar mycket på monetär belöning och aktiviteter som motivationshöjande insatser. 

Det framgick även att han tillämpade ett mer kollektiv belöningssystem även om han önskade 

att han kunde möta varje individs preferenser mer om det fanns utrymme för det i form av tid.  
 

Utifrån de förutsättningar som finns på Loomis är det svårt att bemöta alla individers 

preferenser för motivation. Chefen på avdelningen sa under intervjun att han önskade kunna 

tala individuellt med samtliga medarbetare men att tidsbristen gör det ogenomförbart i 

dagsläget. Därför är det enda möjliga för Loomis i dagsläget ett form av kollektivt 

belöningssystem. Som framgick från analysen använder chefen bland annat lönen som en stor 

motivationsfaktor. Istället för att använda lönen som den primära faktorn till motivation bör 

han omvärdera lönens förmåga till att motivera. Istället bör han fokusera på andra faktorer 

som beröm och uppmuntran samt personlig utveckling som var framstående 

motivationsfaktorer för flera medarbetare. Eftersom flera respondenter svarade dåligt 

ledarskap på frågan vad som gör dem omotiverade bör chefen utvärdera om han skapar 

tillräckliga förutsättningar för motivation för medarbetarna. Arbetsuppgifternas utformning i 

sig är inte ett stort problem för motivation på avdelningen men mer variation i 

arbetsuppgifterna skulle skapa större förutsättningar för motivation. Förutom lönen använde 

chefen aktiviteter som en betydande motivationsfaktor. Eftersom det värderades lågt av nästan 

samtliga medarbetare bör han ta hänsyn till det och lägga resurserna på anda faktorer. 
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Resurserna bör förslagsvis investeras i avdelningen på servicecenter för att skapa 

förutsättningar för att anställa ytterligare personal och således minska arbetsbelastningen.  
 

Tidsbristen är orsaken till att chefen bara kan tillämpa ett kollektivt belöningssystem. Denna 

beror i sin tur på att chefen har många arbetsuppgifter i andra avdelningar på företaget och 

kan således inte endast fokusera på servicecenter. Om chefen skulle frigöra sig från en del av 

dessa andra uppdrag skulle det möjliggöra ett mer individuellt belöningssystem. Ett mer 

individuellt belöningssystem skulle tillgodose fler av de anställdas preferenser och således 

öka motivationen. Dock som framgick från empirin finns det en stor spridning i preferenser 

och att uppfylla samtliga preferenser skulle vara väldigt tidskrävande i arbetet med att 

kartlägga och tillgodo se dem. Samtidigt som det var en stor spridning fanns det även 

preferenser som många medarbetare hade gemensamt. Genom att erbjuda samtliga 

medarbetare belöning efter dessa preferenser blir belöningssystem kollektiv men baserat på 

individuella preferenser. Problematiken med detta är att medarbetarna som utgör minoriteten 

som inte blev motiverade av dessa preferenser inte tillgodoses. Detta innebär att det 

fortfarande kommer att finnas omotiverade medarbetare men i mindre utsträckning. Den 

ursprungliga frågeställningen löd “för att Loomis ska optimera de insatser som används för att 

motivera personalen; bör de individanpassa dessa efter varje anställd eller bör de motivera de 

anställda kollektivt med samma insatser till alla?” Svaret på frågeställningen blir således att 

Loomis bör tillämpa ett kollektivt belöningssystem med samma insatser till alla. Dessa 

insatser bör baseras på de individuella preferenser som var gemensamma och framkom under 

empirin. Detta anser vi vara mest optimala för Loomis och specifikt servicecenteravdelningen 

i avseende för hur de ska motivera sin personal. 
 

Kollektiva och individuella belöningssystem syftar båda till att motivera personalen. Tidigare 

forskning inom området (Herzberg, Vroom, Pitman, Oldman) har kommit fram till att det 

finns vissa faktorer som är viktiga för företag att beakta i arbetet med motivation och 

följaktligen vid utformningen av belöningssystem. Problematiken företag med flera anställda 

ställs inför är att även om individer delar vissa preferenser för motivation kommer det alltid 

också att finnas individuella preferenser att ta hänsyn till. Ett belöningssystem helt baserat på 

individuella preferenser skulle kräva ett väldigt stort arbete från företag i att kartlägga alla 

individers preferenser och följa upp dem. Medan mindre företag kan erbjuda samtliga 

anställda individuella motivationsinsatser bör större företag med många anställda vända sig 

till tidigare forskning som nämnt ovan inom motivation och erbjuda de anställda 
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motivationsinsatser i linje med dessa slutsatser. En utredning likt den vi gjorde på Loomis där 

företaget undersöker vilka specifika preferenser de anställda har inom företaget och därefter 

basera de kollektiva insatserna på dessa kan också vara relevant. Detta kräver ett visst arbete 

men blir mer precist än att uteslutande basera de kollektiva insatserna på den tidigare 

forskningen.  
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8. Vidare forskning 
 
Vi har i denna uppsats undersökt hur ledningen ska motivera sina anställda, individuellt eller 

kollektivt. Det vore intressant att fortsätta undersökningen med vilket konkret samband det 

finns mellan motivation och prestation på arbetet. Leder högre motivation alltid till bättre 

prestation? Leder bättre prestation i sin tur till högre motivation eller kan det leda till lägre 

motivation i vissa fall? Vidare vore det intressant att undersöka vilken inverkan omotiverad 

respektive motiverad personal har på andra anställda och inte bara den egna prestationen.  
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide 

 

Nedan följer en sammanställning av de frågor vi använde i de olika intervjuerna. 
 

Fråga 1 

Rangordna följande alternativ efter vad som motiverar dig mest på arbetsplatsen; 

• Beröm och uppmuntran (exempel: erkännande från företaget, chefen, kollegor) 

• Lön 

• Eget ansvar (exempel: status på arbetet, möjlighet att jobba ej övervakad, möjlighet att 

ta egna beslut) 

• Personlig utveckling 

• Aktiviteter (exempel: kickoffer, julbord) 

• Förmåner (exempel: friskvård, tjänstebil) 

• Medarbetare (exempel: gemenskap, vänskap, relationer) 

• Ledarens egenskaper 

• Jobbets eget innehåll (exempel: roliga och givande arbetsuppgifter) 

 

Fråga 2 

Vad kan få din motivation att minska på arbetet? 

 

Fråga 3 

Finns det något du skulle vilja förändra för att öka din motivation? 

 

Fråga 4 

Hur gammal är du och hur länge har du arbetat på företaget? 

 

Fråga 5 

Vad är din primära arbetsuppgift på avdelningen? 

 

Fråga 6 

Har du något som du känner att du vill lägga till? 
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Frågor till chefen 

 

Fråga 1 

Vad gör ni idag för att motivera era anställda? Exempelvis lönepolitik, förmåner, aktiviteter 

osv. 
 

Fråga 2 

Det är alltid möjligt att höja motivationen ytterligare hos de anställda, finns det sätt att göra 

det på? 

 

Fråga 3 

Vad skulle kunna förbättras i personalens prestation? Hur ska de bli motiverade att förbättra 

detta? 

 

Fråga 4 

Vad är din egen motivation i arbetet? Vad motiverar och gör dig motiverad? Lön, förmåner, 

eget ansvar etc.? 

 

Fråga 5 

Hur gammal är du och hur länge har du arbetat på företaget? 

 

Fråga 6 

Din position och arbetsuppgift på avdelningen? 

 

Fråga 7 

Har du något som du känner att du vill lägga till? 

	
	
	
	


