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Syftet med föreliggande arbete var att undersöka 

arbetsmotivation utifrån Herzbergs tvåfaktorteori. Mer specifikt 

var syftet att undersöka personalansvarigas syn på personalens 

motivation i organisationer och om det finns en 

överensstämmelse med Herzbergs tvåfaktorteori om 

arbetsmotivation. Fyra halvstrukturerade intervjuer genomfördes 

med personalansvariga i fyra olika företag. Resultatet tolkades 

med hjälp av teoristyrd tematisk analysmetod, och 

kategoriserades till olika motivations- och missnöjesfaktorer. 

Faktorer som skapar arbetsmotivation var 

utvecklingsmöjligheter, ansvar och självständighet, ledarens roll 

samt samverkan av den mjuka och hårda sidan av motivation. 

Hygienfaktorer sammanfattades till fysisk arbetsmiljö, 

samhörighetskänsla, arbetsinnehåll och lön. Resultatet stödjer 

Herzbergs teori dock med vissa avvikelser. Orsaker till detta 

finns exempelvis hos skillnader i olika branscher eller 

förändring av arbetsförhållanden i sig sedan Herzbergs 

tvåfaktorteori utvecklades. Arbetet kan anses ge ett användbart 

bidrag till temat arbetsmotivation i organisationer, samt 

inspiration till fortsatta undersökningar inom området. 

 

 

Motivation är ett viktigt begrepp inom psykologin, som försöker ge förklaring för det 

mänskliga beteendet, samt svar på frågan varför människor gör det de gör (Foster, 

2000). Allt beteende förutom enkla reflexer anses vara motiverad (Vroom, 1964). Vi har 

behov, önskemål eller förväntningar som motiverar och styr vårt beteende, och så fort 

ett behov är tillfredställt, kommer ett nytt fram och motiverar istället. Det kan alltså ses 

som en process som aldrig tar slut, utan fortsätter genom hela livet (McGregor, 1960). 

Begreppet motivation definieras vidare som en medveten eller omedveten benägenhet 

hos en individ att bete sig på ett visst sätt (Fredrikson & Furmark, 2005). Motiv är 

vidare något som aktiverar ett beteende eller ger en riktning åt det aktiverade beteendet, 

det kan exempelvis vara fråga om en önskan av att nå ett visst mål. Motivator är 

däremot antingen en inre eller yttre kraft som påverkar ens beteende (O`Shaughnessy, 

1976). Människans beteende kan alltså förklaras antingen med inre, omedvetna 

drivkrafter eller med rationella beslut som är tänkta att leda till visst mål (Lawler, 1973). 

 

Forskning kring motivation presenterar flera teorier vars syfte är att förklara dessa val 

som människan gör när de väljer sitt beteende (Lawler, 1973). Olika författare delar 

dessa teorier till olika grupper. Muchinsky (1999) föreslår en uppdelning av motivation 

i stort till behovsteorier, förväntnings- eller målsättningsteorier och jämviktsteorier. 

Behovsteorier baserar sig på förutsättningen att människan motiveras av inre faktorer av 

olika fysiologiska behov, som tillfredställs genom vårt beteende (Arnold, Cooper & 

Robertson, 1998). Inom dessa teorier är Maslows (1954) teori om behovshierarki den 

mest klassiska. Maslow menar att de lägre behoven som mat eller sömn tillfredställs 
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först, och därefter kan människan motiveras av de högre behoven som till exempel 

självtillfredsställelse. Enligt jämviktsteorier motiveras människan däremot av faktorer 

som ligger utanför människan själv, alltså av yttre faktorer (Adams & Freedman, 1976). 

Enligt Adams och Freedman (1976) anses människans beteende basera sig på en 

kognitiv beslutsprocess, vilket innebär att individen agerar endast ifall resultatet upplevs 

som rättvis. Människan motiveras av denna rättvisa balansgång där belöning för sin 

insats väntas vara samma som andra får för samma insats (Adams & Freedman 1976). 

Förväntnings- eller målsättningsteorin som utvecklades av Vroom (1964) anser att 

människan är rationell i sitt beteende, och har en förväntan om att ett visst beteende 

leder till en viss slutsats. Exempelvis att prestera väl i sitt arbete leder till en bra lön och 

till en möjlighet att komma vidare i karriären. 

 

Organisationspsykologin intresserar sig för att förstå vad som motiverar människor i 

arbetet, eftersom ökad arbetsmotivation anses leda till ökad arbetsprestation (Foster, 

2000). Det finns flertal teorier inom området som syftar till att hitta faktorer eller 

definiera de processer som leder till ökad arbetsmotivation. De viktigaste av dessa kan 

delas upp till två grupper av dels content theories och på andra sidan process theories. 

Teorierna inom gruppen content theories karakteriseras av den grundläggande 

frågeställningen om varför människor arbetar, och arbetsmotivation studeras utifrån vad 

motiverar människor generellt (Foster, 2000). Därmed ingår Maslows (1954) teori om 

behovshierarki till denna grupp tillsammans med bland annat McClellands (1961) teori 

om behov till prestation. McClelland föreslår exempelvis tre olika former av behov 

inom arbetet som är behov av att utföra svåra uppgifter, behov av att samarbeta med 

andra människor samt behov till makt. Teorin används för att undersöka huruvida olika 

människor eller olika befattningar karaktäriseras av olika behovsmönster (Foster, 2000). 

 

Teorierna inom gruppen process theories försöker huvudsakligen svara på frågan om 

vilka faktorer som påverkar människans uthållighet och önskan att arbeta. 

Utgångspunkten är antingen arbetsmotivation eller arbetstillfredställelse som en process 

av händelser eller kombination av faktorer (Foster, 2000). Exempelvis Vrooms (1964) 

förväntnings- eller målsättningsteori ingår i denna grupp, och även Cooper och Locke 

(2000) anser att arbetsmotivation nås genom målsättningar. Cooper och Locke menar att 

svåra samt specifika mål leder till högre arbetsprestation än generella mål, samt 

feedback behövs för att nå resultat genom målsättning. Inom denna grupp hör även 

Herzbergs (1966) tvåfaktorteori som har fått mycket uppmärksamhet inom området 

arbetsmotivation. Enligt Herzberg byggs arbetsmotivation upp med hjälp av 

motivations- och hygienfaktorer, och att därmed är det olika faktorer som motiverar i 

arbetet och som gör människor missnöjda i arbetet. 

 

Arbetsmarknaden har förändrats betydligt sen dess att dessa klassiska motivationsteorier 

utvecklades, och detta har lett till att nya teorier har skapats (Bassett-Jones & Lloyd, 

2005). Exempelvis tar olika ledarskapsteorier upp vikten av ledarskap när det gäller 

motivation av anställda.  En ledare kan ju anses vara en motiverare, någon som påverkar 

dem anställdas beteende och leder dem mot vissa mål (Foster, 2000). Till exempel 

menar attribution theory att människan har en tendens att tillskriva framgångar på den 

egna insatsen, och misslyckanden på omgivningen. Arbetstagaren upplever då att 

misslyckanden på arbetet beror på arbetsledningen eller arbetsförhållandena, och 

framgång tillskrivs på egna insatser (Foster, 2000). Enligt ekonomiska teorier om 

motivation är det fortfarande pengar och belöningar som är de starkaste motivatorer. 

Detta synsätt har sin grund bland annat hos McGregors (1960) teori X och teori Y, där 
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teori X menar att människan är i grunden lat och måste motiveras till arbete genom 

belönings- och bestraffnings system, medan teori Y menar att människan har ett behov 

av att arbeta, nå resultat och få ansvar. Under 1970 talet påverkade behaviorism synen 

på motivation och enligt social inlärningsteori såg man motivation som en kognitiv 

inlärningsprocess (Bandura, 1976). Individen lär enligt Bandura genom tidigare 

erfarenhet vilket beteende som leder till belöning. På detta sätt nås motivation genom 

förstärkning.  

 

Den senare tidens forskning tar också upp betydelsen av individens personlighet och 

värderingar som en del av motivationsprocessen. Bland annat Parks och Russell (2009) 

har undersökt denna process i sitt arbete Personality, values and motivation och kommit 

fram till att personlighet och värderingar påverkar motivationen i arbetet dock mest hos 

individer som har möjlighet till självbestämmande i arbetet som exempelvis 

arbetsledare eller egenföretagare. Parks och Russell gör även en koppling till Cooper 

och Lockes (2000) mening om att individen bör välja sina egna målsättningar i arbetet, 

samt dessa mål bör vara kopplade till individens värderingar för att kunna motivera 

(Parks & Russell, 2009). 

 

Genomgång av litteratur visar att det finns omfattande mängd av teorier skrivna om 

motivation som belyser olika synpunkter av begreppet. Även om nya teorier växer fram 

hela tiden, finns de ursprungliga teorierna kvar och utgör enligt författarens 

sammanfattning av litteraturen en grund för hela begreppet motivation. Med 

föreliggande arbete ville författaren därmed studera arbetsmotivation utifrån Herzbegs 

(1966) teori, som är en utav de klassiska motivationsteorierna. 

 

Herzbergs tvåfaktorteori  

Herzbergs (1966) teori delar motivation till två orsaksfaktorer, dessa kallas för 

motivationsfaktorer respektive missnöjes- eller hygienfaktorer. Teorin grundar sig på en 

undersökning som gjordes av Herzberg och hans team i industristaden Pittsburgh. Två 

hundra ingenjörer och revisorer intervjuades och de uppmanades att ange ett tillfälle i 

arbetet då de hade känt sig speciellt nöjda, samt ett tillfälle då dem hade varit missnöjda. 

Materialet analyserades därefter med critical incident analys. Resultatet sammanfattades 

till fem motivationsfaktorer vilka är prestation, erkännande, arbetsuppgift, ansvar, 

utvecklingsmöjligheter och till fem hygien- eller missnöjesfaktorer vilka är 

personalpolitik och arbetsvillkor, arbetsledningens skicklighet, relationer mellan 

individer, lön och pengar samt fysisk arbetsmiljö. Slutsatsen från denna studie blev 

därmed att det är olika faktorer som motiverar, och som gör människor missnöjda i sitt 

arbete, samt att det är olika tillfällen eller moment i arbetet då intervjudeltagarna kände 

sig nöjda respektive missnöjda.  

 

Vad karaktäriserar då exempelvis en motivationsfaktor? Enligt Herzbergs studie (1966) 

är det endast dessa faktorer som kan leda till en långvarig motivation, bestående 

attitydförändring, och därmed också till ökat arbetsprestation. Själva arbetsinnehållet är 

enligt Herzberg viktigt för att individen skulle bli nöjd och motiverad.  Arbetsinnehållet 

bör upplevas kreativt och innehållsrikt, dessutom skall de anställdas intressen, 

ambitioner och kapacitet uppmärksammas. Detta leder enligt Herzberg till 

självtillfredsställelse (Granberg, 2004). Däremot är hygienfaktorer enligt Herzbergs 

(1966) studie kopplade till själva fysiska arbetsomgivningen. Bra arbetsledning, 

lönepolitik eller trevliga arbetslokaler motverkar missnöje i arbetet och uppfattas som 
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nödvändiga basbehov som formar en grundförutsättning till motivation (Weisbord, 

1978).  

 

En annan viktig aspekt som redovisas i Herzbergs (1966) studie från Pittsburg är att 

begreppen motivation och missnöje ligger i olika dimensioner, alltså om en arbetare inte 

är motiverad i sitt arbete, innebär inte att denne är missnöjd och vice versa (Granberg, 

2004). Därför går det inte att ändra en arbetsmiljö med missnöje till en miljö med 

motivation med hjälp av samma faktorer eller åtgärder (O`Shaughnessy, 1976). 

Herzberg (1966) jämför vidare sin tvåfaktorteori om motivation med psykisk hälsa och 

ohälsa. Han menar att även dessa ligger på olika dimensioner, där psykisk ohälsa 

kopplas till hygienfaktorer exempelvis behov till sömn och näring. Självtillfredsställelse 

och psykisk välmående nås däremot med hjälp av motivationsfaktorer. 

 

Herzbergs (1966) tvåfaktorteori kan därmed sammanfattas som att en hygienisk 

omgivning förebygger missnöje genom att uppfylla våra basbehov. En fast anställning 

och lön är exempelvis grundläggande faktorer som skapar trygghet i arbetet, samt utgör 

en grundplatta för mänsklig välmående. Hygienfaktorer är därmed nödvändiga, dock 

inte tillräckligt för att skapa motivation, vilket endast nås med hjälp av 

motivationsfaktorer.  

 

Flera empiriska studier gjorda efter Herzbergs (1966) modell, ifrågasätter dock denna 

teori. Bland annat Locke (1973) ifrågasätter Herzbergs tvåfaktorteori, och menar att 

samma händelse kan orsaka både motivation och missnöje i arbetet, dock är det fråga 

om olika agenter som ligger bakom. Individen tillskriver positiva händelser till sin egen 

insats, och anser att negativa tillfällen orsakas av andra individer i omgivningen. Även 

Smerek och Peterson (2007) har prövat Herzbergs (1966) teori i en studie bland 

universitetsanställda, och kommer fram till att Herzbergs teori får stöd så länge man 

använder samma surveydesign eller analysmetod som Herzberg tillämpade. Critical 

incident design undersöker motivation utifrån ett tillfälle i arbetet, medan exempelvis 

uniscalar surveys definierar motivation som en stabil attityd. Smerek och Peterson 

(2007) hävdar samtidigt att tvåfaktorteorin är för enkel och generell för att kunna 

förklara ett komplext fenomen som arbetsmotivation. Det finns dessutom nyligen gjorda 

empiriska studier som stödjer Herzbergs (1966) teori. Exempelvis Bassett-Jones och 

Lloyd (2005) har undersökt Herzbergs (1966) teori och finner att den trots många 

omfattande förändringar inom arbetsmarknaden fortfarande gäller. Enligt deras studie är 

inre faktorer viktigare än yttre faktorer som motivator i arbetet. I likhet med Herzbergs 

teori menar de att känslan att vara en viktig del av företagets framgång upplevdes mer 

motiverande än ekonomiska belöningar. 

 

Som svar till den kritik som riktats mot tvåfaktorteori, fortsatte Herzberg att utveckla 

sin mening om arbetsmotivation. I sin artikel Motivation-Hygiene Profiles, Pinpointing 

what ails the organisation (1974) tar Herzberg bland annat upp frågan ifall 

hygienfaktorer kan fungera som motivatorer? Herzberg menar att på arbetsplatser där 

motivationsfaktorer saknas ersätts de ibland med hygienfaktorer exempelvis genom att 

erbjuda bonus för att nå högre prestation. Motivationseffekten är i detta fall kortvarig 

och måste upprepas kontinuerligt för att fylla sin funktion, dessutom leder det inte till en 

kvarstående attitydförändring. Vidare nämner Herzberg i samma artikel en ofta 

förekommande missuppfattning om att det skulle finnas personer som inte är 

intresserade av motivationsfaktorer och istället motiveras av hygienfaktorer. Dock enligt 
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Herzberg är individen ifråga tvungen att nöja sig med hygienfaktorer i en fattig 

arbetsomgivning som saknar motivationsfaktorer. 

 

Herzbergs (1966) tvåfaktorteori har alltså fått både stöd och kritik av de empiriska 

studier som gjorts under årens gång (Bassett-Jones & Lloyd, 2005; Smerek & Peterson, 

2007). Dessa visar definitivt att teorin fortfarande är aktuell, dock behövs fortsatt 

undersökning för att fastställa detta. Tvåfaktorteorin hör till de klassiska 

motivationsteorier som anses ha gett ett betydande bidrag till undersökningen kring 

temat arbetsmotivation. Herzberg (1966) utvecklade en teori som var lätt att förstå och 

tillämpa, och dessutom fick det många organisationer att omtänka deras strategier om 

arbetsmotivation. Exempelvis var Herzbergs uppfattning att pengar inte hade så stor 

betydelse som motivator, ett revolutionerande förslag hos dåtidens företag (Steers & 

Porter, 1991). 

 

Författaren till föreliggande arbete vill därmed fortsätta undersökningen kring temat 

arbetsmotivation. Arbetet görs utifrån arbetsledningens eller närmare sagt 

personalansvarigas syn på faktorer som ger motivation hos anställda. De flesta studier 

gjorda om arbetsmotivation tar upp de anställdas uppfattning om motivation, samtidigt 

är arbetsledarens syn på motivation viktig, eftersom ledaren har mest möjligheter att 

påverka i en arbetsplats. Det är upp till en arbetsledare att utforma en motiverande 

arbetsmiljö, samt planera arbetets innehåll. Författaren till föreliggande arbete väljer 

därmed att belysa arbetsledarens synpunkt om arbetsmotivation. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka arbetsmotivation utifrån Herzbergs 

tvåfaktorteori. Mer specifikt är syftet att undersöka personalansvarigas syn på 

motivation i organisationer och om det finns en överensstämmelse med Herzbergs 

tvåfaktorteori om arbetsmotivation.  

 

Metod 

 

Deltagare 

Lämpliga undersökningsdeltagare valdes ut ur lokaltelefonkatalog (DinDel, 2008), och 

kontaktades antingen via telefon eller via e-post. I detta sammanhang förklarades 

uppsatsarbetets ämne, samt hur lång tid en intervju skulle ta. Urvalskriteriet var att välja 

medelstora eller stora företag för att lättare kunna urskilja en generell trend hos det 

utvalda företaget vad gäller det undersökta ämnet. Totalt fyra intervjuer genomfördes 

mellan oktober och december 2009 med en kvinnlig och tre manliga deltagare som alla 

hade en befattning med ansvar över personal. Deras utbildningsbakgrund och 

arbetslivserfarenhet i nuvarande tjänst var dock varierande. Företagen var dessutom 

olika i storlek vad gäller antal anställda, samt medarbetare som intervjudeltagarna 

ansvarade för. Två av företagen verkar inom handeln, en inom industrin och en var 

bank. Samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas egna arbetsplatser.  

 

Den första deltagaren var en 55 årig manlig kontorschef i en bank som hade arbetat i sin 

nuvarande tjänst 3 år, som chef totalt 13 år och totalt hade han arbetat inom bank 15 år. 

Han hade 20 medarbetare under sin ledning. Han hade gymnasieutbildning med 

ekonomisk inriktning som utbildningsbakgrund. Andra intervjun genomfördes med en 

28 årig kvinnlig personalchef i ett stort matvaruhus. Hon hade arbetat i sin nuvarande 

tjänst ca 7 månader, och ansvarade för 200 medarbetare. Totalt hade hon arbetat 1,5 år 
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som personalansvarig i samma företag. Hon var utbildad personalvetare. Tredje 

intervjun genomfördes med en 38 årig manlig varuhuschef inom detaljhandeln, som 

ansvarade för 21 medarbetare. Totalt i varuhuskedjan finns mellan 3500 och 4000 

anställda. Han hade jobbat som chef sedan 2000, samt hade gymnasieutbildning med 

ekonomisk inriktning som utbildningsbakgrund. Fjärde intervjun genomfördes med en 

56 årig manlig avdelningschef i ett stort företag inom industrin. Han var chef för 16 

personer, i företaget finns totalt cirka 11000 anställda. Han hade jobbat drygt 10 år som 

chef, totalt 22 år hos samma arbetsgivare, och var utbildad ingenjör.  
 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett halvstrukturerat frågeformulär som började 

med öppna frågeställningar och styrdes därefter mot den valda teorin som skulle prövas. 

Intervjuerna påbörjades genom att fråga ifall man kunde spela in intervjun, och detta 

godkändes av samtliga deltagare. Därefter presenterade författaren sig själv, temat som 

intervjun handlade om samt berättade att intervjun utgör en del utav underlaget till ett 

uppsatsarbete inom Psykologiska institutionen i Stockholms universitet. 

Intervjudeltagarna blev informerade om de etiska regler som gäller. Det berättades att 

all material kommer att behandlas konfidentiellt, inga namnuppgifter kommer att 

nämnas i arbetet samt att ingen information som framkommer under intervjun kommer 

att användas på något annat sätt än i forskningssyfte. Det klargjordes att deltagandet i 

intervjun var helt frivillig, och att de hade rätt att låta bli att svara på frågor de inte ville 

besvara. Deltagarna informerades dessutom om att bandinspelningen skulle raderas efter 

avslutat uppsatsarbete. 

 

Analys 

Föreliggande arbete genomfördes enligt teoristyrd tematisk analys (Langemar, 2008) då 

syftet var att undersöka arbetsmotivation utifrån en förutbestämd teori. Arbetet 

påbörjades med en genomgång av lämplig litteratur inom området arbetsmotivation i 

stort. Därefter valdes det att jobba utifrån Herzbergs (1966) tvåfaktorteori som är en 

utav dem klassiska motivationsteorier. Litteratur och vetenskapliga artiklar som tar upp 

Herzbergs tvåfaktorteori studerades väl och en sammanfattning av Herzbergs 

definiering om arbetsmotivation formades fram. Även flera för- eller mot argument som 

olika författare presenterar i sina arbeten lyftes fram. 

 

Efter litteraturgenomgång formulerades syftet till föreliggande arbete. Detta var att 

undersöka arbetsmotivation utifrån herzbergs tvåfaktorteori. Mer specifikt var syftet att 

undersöka personalansvarigas syn på motivation i organisationer och om det finns 

överensstämmelse med Herzbergs tvåfaktorteori om arbetsmotivation. Ett lämpligt 

frågeformulär förbereddes därefter för att intervjua personalansvariga i olika företag 

angående deras uppfattning om vad som motiverar de anställda i arbetet hos dessa 

företag. 

 

Det inspelade materialet transkriberades noggrant ner genom att lyssna av bandet två 

gånger. Under första genomgången skrevs allt ner i text form, och under andra 

genomgången noterades rubriker i marginalen samt markerades i texten för att urskilja 

olika kategorier och faktorer som var intressanta för sammanhanget. Därefter 

analyserades intervjumaterialet utifrån teoristyrd tematisk metod (Langemar, 2008) till 

en sammanfattning av motivations- respektive hygienfaktorer. Vidare jämfördes 

resultatet med den valda teorin för att se ifall dessa överensstämmer med varandra. 
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Resultat 

 

Motivationsfaktorer 

 

Utvecklingsmöjligheter 

En arbetsplats som erbjuder möjligheter till både personlig och arbetsmässig utveckling 

upplevdes som en väldigt viktig faktor för att skapa arbetsmotivation. Alla arbetsledare 

som intervjuades var överens om att både företaget och individen skulle vinna på om 

medarbetarna hade möjlighet till utveckling. De företag som var med i undersökningen 

erbjöd alla utbildningar eller kurser inom företaget, vilket enligt informanterna 

upplevdes vara motivationshöjande. Möjligheter till studiebesök eller kundbesök var 

också vanliga och gav nya idéer och kunskaper. Det var också viktigt att ha möjlighet 

att gå vidare i karriären genom att byta till andra arbetsuppgifter inom samma företag. 

Med andra ord handlade det om att ta tillvara individens kunskaper och kapacitet, eller 

bara uppmärksamma individen. Om de anställda inte fick möjlighet till sådan utveckling 

eller inte kunde utnyttja sina kunskaper blev de omotiverade och gjorde dåligt arbete, 

eller så ville de byta till annat arbete. 

 

Det upplevdes viktigt att arbetet skulle vara meningsfullt för individen och att individen 

därmed fyllde en viktig funktion. Många tjänster eller arbetsmoment var dock väldigt 

rutinerade och hade enkel innehåll. Detta kunde åtgärdas genom att hitta på nya 

arbetsuppgifter eller omformulera ens arbetsomfattning. Ibland kunde det handla om att 

hitta på en ny funktion som skulle motsvara individens kapacitet. Det viktiga i det här 

sammanhanget var enligt intervjumaterialet att det skulle hela tiden ske någon form av 

utveckling antingen hos individen själv eller hos dennes arbetsuppgifter. Motivationen 

och även arbetsprestationen började sjunka så fort det blev helt stilla med utveckling.  

 

Utvecklingssamtalen hade en viktig funktion hos samtliga företag som deltog i 

undersökningen, eftersom dessa skapade en möjlighet för medarbetarna att uttrycka sina 

behov och önskemål till utveckling. Samtidigt var relationen mellan ledaren och 

medarbetaren viktig för det upplevdes som ledarens ansvar att avgöra vad var och en 

behövde och var beredda till. Många duktiga individer ville inte ha någon utveckling, 

men detta ansågs inte heller vara bra på lång sikt, eftersom då blir det risk att 

motivationen sjunker utan att individen själv märker detta. En informant berättade 

exempelvis följande: 

 

Jo, motivationen sjunker ju sen när man kommer till den punkten att jag är nöjd 

där jag är, så fort man blir nöjd, då håller en viss nivå ett tag, men sen går det 

faktiskt utför, och då gäller det faktiskt att fånga upp en sådan individ. […] 

Precis så att man inte är helt stilla, för det är så med motivation, precis som att 

simma, den dagen du slutar simma då sjunker du. […] omgivningen ser men du 

som individ märker inte att du sjunker. 

 

Ansvar och självständighet 

Personalansvariga hos de intervjuade företagen upplevde att eget ansvar eller 

självständighet inom sitt ansvarsområde skapade arbetsmotivation hos de anställda. I 

några företag fanns det tydliga ansvarsområden för var och en inom vilken en anställd 

kunde planera produktutbud, ansvara för inköp, förbereda exponering, eller med andra 

ord sköta helheten av ett arbetsmoment. Dessa ansvarsområden roterades dessutom 

mellan de anställda, vilket gav möjlighet till eget ansvar och upplevdes därmed öka 
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motivationen i arbetet. Motiverade medarbetare kände sig viktiga för företaget, de var 

välmående och kände sig tillfredställda som individ. Ansvar och självständighet kunde 

också skapas genom individuella målsättningar. I detta sammanhang upplevdes det 

viktigt att en anställd skulle själv formulera och sätta upp sina egna mål istället för att 

dessa skulle styras uppifrån, eftersom genom egna beslut kunde målsättningar skapa 

arbetsmotivation. Exempelvis hos ett företag bestämdes det veckovis vissa 

försäljningsmål i ett samtal med chefen, men initiativ till mål kom från den anställde 

själv. Olika individer ville ha olika mycket ansvar, samt vissa medarbetare behövde mer 

samråd och stöd från sin chef, medan andra ville bestämma mer självständigt. En 

arbetsledare beskrev följande om hur mål planeras: 

 

Eftersom jag är ganska erfaren så jag vet väldigt mycket om hur man skall göra 

saker och ting, men det är kanske inte alltid det som skapar den allra största 

motivationen, utan det är när man lyckas vända på det nämligen att de jag 

pratar med, att de tycker sig veta och försöker driva saker det är den delen. Jag 

brukar säga så här att jag måste hitta motorn i de, inte att jag är någon slags 

hjälpmotor som så. […] öppna frågor som får folk att gräva i sig själv istället 

för att gör så här och så här och så här. Jag kommer alltid att äga huvudet och 

jag vill att medarbetare äger huvudet. Att vi skall nå ett resultat, det är vi 

överens om, vägen dit är ju individuellt baserat, vad de ser, vad de har för 

möjligheter och hur mycket de kan lyfta sig. 

 

Vissa tjänster hade sådant innehåll, som gjorde det omöjligt att ha eget ansvar. I dessa 

fall upplevdes det enligt en intervjudeltagare viktigt att en anställd fick tydlig 

information om vilka den individens arbetsuppgifter var, och vad det väntas av den 

individen. På så sätt skapas det en ram inom vilken en anställd kan arbeta självständigt. 

Exempelvis kunde ens personliga ansvar beskrivas genom en viss klädsel och viss sätt 

att bemöta kunder på. En viktig del av ansvar och självständighet var också flexibilitet i 

arbetstider eller möjlighet att själv kunna planera sin ledighet samt möjlighet att arbeta 

hemifrån. I detta fall får en anställd ett ansvar att självständigt utföra sitt arbete, vilket 

upplevdes också skapa arbetsmotivation. 

 

Ledarens roll 

Tolkning av intervjumaterialet visade att arbetsledaren hade en nyckelroll för att skapa 

arbetsmotivation hos sina anställda. En motiverande ledare skulle behandla sina 

medarbetare efter det behov som var och en hade individuellt, inte behandla alla lika. 

Ledaren skulle uppmärksamma en medarbetare som individ, bekräfta ifall arbetet görs 

bra och stödja med de idéer eller behov som den medarbetaren hade. En informant 

beskrev ledarens roll som följande: 

 

Kanske en medarbetare har en talang för detta eller önskar att bli en 

kommunikatör, då är det en typ av motivations höjare, och det sker genom 

samtal med mig som chef och individen. Beroende på vad jag gör för bedömning 

om individen, om jag delar den uppfattningen att du är duktig på det här, du gör 

en bra arbetsinsats, och jag är villig att stötta dig och ge dig en möjlighet att gå 

den utbildningen, likaväl så det är mitt ansvar att säga att jag tycket inte att du 

är tillräckligt duktig för det, det är inte riktigt din grej att hålla på med 

exponering, och det är också grymt viktigt med motivation att man har en ärlig 

chef som vågar ge ett ärligt svar till medarbetare. 
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Feedback eller utvecklingssamtal upplevdes vara viktiga och dessa skulle ges som 

individuell coachning. En medarbetare behövde ha samtal varje vecka, någon annan mer 

sällan, samt vissa behövde mer stöd och uppmuntran än andra. Det var alltså viktigt att 

ta hänsyn till dessa individuella skillnader. En individ känner sig nöjd och motiverad då 

dennes kunskaper och kapacitet kommer till behov och utnyttjas fullt. Det var enligt 

intervjudeltagarna ledarens uppgift att se till att dessa kunskaper utnyttjades och även 

utvecklades vidare. Skulle detta inte ske, blev individen omotiverad och 

arbetsprestationen sjönk. Informanterna menade vidare att kritik skulle helst inte ges om 

det inte var helt nödvändigt, eftersom detta upplevdes nästan alltid ha negativ effekt.  

 

En deltagare beskrev på intervjun att en arbetsledare har en potential att vara motivator 

för sina medarbetare genom att finnas där för dem. Detta kunde tolkas som att en ledare 

hade en uppgift och ansvar att känna till varje individ och försöka ha rätt 

tillvägagångssätt med var och en. Informanterna upplevde i sina arbeten att de kunde 

påverka arbetsmotivationen och arbetsprestationen hos sina medarbetare. Detta 

uttrycktes bland annat enligt följande: 

 

… vilket innebär att jag kan övertyga skickliga medarbetare att det faktiskt går 

att komma långt i det här företaget om man bara vill och det gäller då att 

identifiera människor som har viljan och sen ge dem vissa verktyg, motivationer 

för att vilja ta de här stegen. Sen finns det människor som inte vill det måste man 

också respektera, och det är det svåraste att hitta utveckling för dem som faktiskt 

är nöjda med till ex att vara säljare hur motiverar jag den här personen att vilja 

vara det för 25 år till? 

 

Samverkan av den mjuka och hårda sidan av motivation 

Analys av intervjumaterial visade att motivation i arbetet byggs upp av flera faktorer, 

och det viktiga visade sig vara samverkan dem emellan. Det kunde urskiljas dels 

faktorer som motiverar och dels faktorer som skapar missnöje, men det centrala som 

kunde tolkas ut av alla intervjudeltagarnas mening var samverkan eller en kombination 

av den ”hårda sidan” och den ”mjuka sidan” av motivation. Med den hårda sidan 

menades konkret belöningssystem, som kunde vara själva lönen eller också olika bonus 

kopplade till arbetsresultatet. Det ansågs vara grundläggande med en belöning samt att 

den skulle uppfattas som rättvis eller att lönen skulle betalas i tid. Detta skapar en 

trygghet hos en anställd samt en grundplatta för arbetsmotivation. Belöningssystem 

motiverar dock endast i kort sikt, alltså som motivator var den inte riktigt hållbar utan 

hellre kunde ses som att den ger resultat väldigt snabbt. Dessutom var bonus system 

oftast kopplade till individuella mål eller resultat, vilket på lång sikt skulle lätt skapa 

missnöje då den kunde upplevas som orättvis. 

 

Den mjuka sidan av motivation kunde sammanfattas till begreppet ”att bli sedd som 

individ”. Det ansågs vara viktigt att en medarbetare får feedback för det arbete som 

görs. Det skulle bekräftas att just min insats är viktig och därmed jag är viktig del av 

företaget. Detta skapar en positiv och nöjd individ. Den mjuka sidan av motivation 

kunde också innebära att en medarbetare blev uppmärksammad genom att dennes 

åsikter och idéer togs tillvara av arbetsledaren. Därmed kunde det också tolkas från 

materialet att arbetsledarens roll och funktion var väldigt viktig i det här sammanhanget. 

 

Den totala arbetsmotivationen kunde enligt informanterna därmed tolkas att bestå av en 

kombination av faktorer som utgör två sidor av motivation. För att uppnå optimal 
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arbetsmotivation behövdes både den hårda och den mjuka sidan. En konkret belöning 

med pengar är viktigt men samtidigt måste individen uppmärksammas och värderas av 

sin ledare. Endast då kunde man nå en mer hållbar arbetsmotivation. En arbetsledare 

berättade följande: 

  

Skall man ha personal som presterar sig det absolut bästa, och är motiverad då 

behövs det någon typ av belöning, ja, och konkret knyten till ett arbetsresultat, 

men, man måste även bli sedd som medarbetare. Du kan inte få en oerhört bra 

motivation med bara att bli sedd eller genom att bara ge morötter då. […] Jo 

man kan säga så här att det är väldigt kortsiktigt med ett belöningssystem det 

ger ett resultat väldigt snabbt, ett belöningssystem som uppmuntrar genom att 

bli sedd som person, det ger inte samma effekt lika snabbt men det ger väldigt 

gott resultat längre fram, det tar längre tid, men det är oftast mer hållbart. 

 

Hygienfaktorer: 

 

Fysisk arbetsmiljö 

Den fysiska omgivningen på en arbetsplats upplevdes ha stor betydelse för att motverka 

missnöje hos anställda. Det upplevdes vara viktigt att de anställda blev bemötta av en 

trivsam arbetsmiljö på morgonen. Hade man egna bekymmer med sig, kunde dessa 

glömmas genom att bli bemött av trevliga arbetslokaler. Faktorer som värme, belysning 

och trevlig inredning upplevdes viktiga för att kunna förbereda sig inför en arbetsdag, 

vilket en arbetsledare beskrev på följande sätt: 

 

Precis, är personen negativ, allt har gått snett, sedan mötts man av tråkig miljö 

när man kommer in i arbetsplats. Det är knappast att den personen kan lägga 

detta åt sidan, men kommer man in i trevlig miljö, med glada arbetskamrater, då 

kan man lägga det negativa man kände innan åt sidan. Man kan kliva i 

verkligheten i varuhuset med glädje. 

 

Arbetsmiljön var dock ofta regelmässig, och skulle anpassas efter själva arbetets behov. 

Exempelvis arbetsmiljön i en affär eller i ett bankkontor måste anpassas till sina 

specifika funktioner samt kundens behov. Hos några företag fanns det dessutom vissa 

regler och säkerhetsbestämmelser som skulle följas. Det var alltså inte alltid lätt att 

skapa en miljö som var idealisk för varje anställd. Hur en bra arbetsmiljö definieras 

kunde vara olika för olika människor menade informanterna, och det är viktigt att ta in 

signaler för att se ifall en medarbetare inte mår bra eller är inte nöjd med något i sin 

arbetsomgivning.  

 

Trevlig personalrum uppfattades vara viktigt för de anställda. Där kunde personalen 

slappna av, återhämta sig efter ett stressigt arbetsmoment eller bara vila och ta en frukt 

eller ett kopp kaffe. Trevliga personalutrymmen var enligt de intervjuade 

personalansvariga grundläggande för en motiverande arbetsmiljö, och uppskattades av 

de anställda. Det handlade alltså om att se efter individens basbehov i olika former. 

Genom att satsa på en trevlig arbetsmiljö kunde man motverka missnöje, och 

medarbetarna kunde därmed motiveras i arbetet eftersom de inte hade bekymmer som 

störde tillvaron. En arbetsledare beskrev betydelsen av arbetsmiljön på följande sätt: 

 

Jag tror att vi har kommit så pass långt att våra hygienfaktorer är på en ganska 

bra nivå, sen går det ju att alltid att förbättra de hur mycket som helst, men vad 
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det gäller just det här att man känner att man får rätt lön och man får lönen i tid 

och man får sitt schema och dem delar, så funkar inte något av de så då spelar 

det ingen roll hur mycket tårta man bjuder personalen på, utan då känner de 

ändå att det inte är bra. 

 

Samhörighetskänsla 

I de företag som deltog i intervjuerna upplevdes känslan av samhörighet bland anställda 

vara grundläggande. Arbetsuppgifterna var oftast individuella, och varje individ 

upplevdes som en del av en helhet, eftersom varje arbetsmoment var beroende av en 

annan. Resultatet nåddes gemensamt och även arbetsmålen planerades tillsammans. 

Känslan av samhörighet var därmed grundläggande enligt intervjudeltagarna. 

Förutsättning för att arbetsuppgifterna rent praktiskt skulle bli utförda var att 

medarbetarna kunde jobba tillsammans i en fungerande team. Hos några företag som 

deltog i intervjuer var däremot arbetsuppgifter väldigt individuella, dock upplevdes det 

även då att samhörighet i en arbetslag var väldigt viktigt.  

 

Samhörighetskänsla och bra relationer mellan medarbetarna fick dessutom individen att 

må bra. Enligt vissa informanter uppfattades arbetskollegor mer som vänner, och detta 

gjorde att alla trivdes bra på sin arbetsplats. Samhörighetskänsla var alltså viktigt för att 

motverka missnöje hos en individ, eftersom det skapar trivsel och välmående. 

Medarbetarna upplevdes ha behov att känna sig som viktig del av en grupp eller företag. 

En arbetsledare berättade följande om samhörighet i företaget: 

 

Jag vet ju att många av dem som jobbar hos oss är ganska unga och de känner 

sig ju motiverade av att få komma hit, för här träffar dem sina kompisar, och det 

är positiv stämning, och det är bra gemenskap bland våra medarbetare. Så att 

på så sätt motiverar det men sen om det är kopplat till prestation är kanske inte 

lika starkt så men om man känner att man trivs är ju förstås positivt… 

 

Konflikter i en arbetsgrupp skulle enligt informanterna skapa missnöje. Konflikter tar 

mycket av individens och gruppens energi och tid, samt drar ner både 

arbetsmotivationen och arbetsprestationen. För att skapa bra samhörighetskänsla kunde 

man organisera olika gemensamma aktiviteter som sportklubbar, utflykter till museer 

eller gå ut tillsammans och ta en öl. Allt detta som också kallades för medarbetarskap 

utgör en grundplatta för arbetsmotivation, vilket en utav arbetsledarna beskrev på 

följande sätt: 

 

Sedan fritidsaktiviteter i organiserat form från företagets sida man erbjuder 

möjligheter till ex. fotbollsspel eller gym… motion på det stora hela […] Så att 

på något sätt alla dessa system ger en plattform för individen att stå på som 

skapar trygghet, det finns möjligheter, man får ta vara på en själv, det är ingen 

som driver det här så att du skall göra det eller det, utan det är den egna 

drivkraften, man kan … för att det skall fungera så… man kan döpa det till 

medarbetarskap. 

 

Arbetsinnehåll 

Arbetets innehåll samt sättet hur det var organiserat påverkar välmående hos en individ. 

I vissa tjänster var arbetsuppgifterna väldigt styrda, och en anställd kunde inte själv 

påverka dessa. Arbetsinnehållet var då väldigt enkel i innehåll och utan variation. 

Sådana tjänster var exempelvis en kassamedarbetare, en hyllanställd som plockade upp 
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varor, eller kundvärd som står vid informationsdisken. Dessa tjänster hade ett innehåll 

som var styrt och kunde inte varieras mycket, utan det gällde att göra samma uppgift 

hela tiden. Det upplevdes av de intervjuade personalcheferna att detta skapar missnöje. 

Detta kunde tolkas också som att dessa tjänster ger inte utrymme för att använda sina 

kunskaper eller utvecklas, vilka är faktorer som skapar motivation. En arbetsledare gav 

ett exempel om arbete i kassan: 

 

… men kassamedarbetarna, där ser man att de, vad de kan göra, hur väl de kan 

ta tillvara sina kunskaper, det är ganska begränsat, och det är också ganska 

styrt vad de kan göra, de kan ju inte lämna kassan när de vill och gå på toa och 

sånt, utan man är ganska styrd när man jobbar på kassan, och det ser vi ju att 

det drar ju ner, viljan liksom eller prestationen i längden. 

 

För att kunna motverka missnöje hade några företag omorganiserat dessa enklare 

arbetsmoment. Arbetsuppgifter roterades och även kombinerades med någon form av 

ansvar och planering över sina egna arbetsuppgifter. Det framkom också från 

intervjuerna att de tjänster som hade enklare arbetsinnehåll hade också högre 

personalomsättning. De anställda stannade helt enkelt inte länge, de valde att byta arbete 

och på det sättet själv motverka sitt missnöje.  

 

En annan aspekt som nämndes var situationer då en anställd inte hade uppnått sina mål, 

eller inte hade lyckats utföra sitt arbete som var planerat. Personalchefen gav då sitt stöd 

och försäkrade att det arbetet kunde åtgärdas senare, men detta skapade trots detta 

missnöje och frustration hos en anställd. Även mötet med missnöjda kunder orsakade 

ofta missnöje hos de anställda. Individen mådde dåligt oavsett att kunden gav klagomål 

över produkterna, inte över den anställde som hjälpte kunden. 

 

Lön 

Lön kunde tolkas vara en hygienfaktor som enligt intervjudeltagarna var grundläggande 

för de anställda. Det upplevdes vara viktigt att få rätt lön som kommer i tid för att 

motverka missnöje. Enligt informanterna var anställda sällan helt nöjda med sin lön, 

dock var det viktiga att den upplevdes vara rättvis och motsvarade prestationerna. 

Företagen följde regler för lönesättning som innebär exempelvis att medarbetarna som 

utgör samma uppgifter skulle ha samma lön, eller nyexaminerade hade lägre lön än de 

som hade längre arbetserfarenhet. Enligt en informant blev de anställda missnöjda, ifall 

dessa regler inte skulle följas. Lönesättning som kopplas till arbetsprestation upplevdes 

ha negativ utveckling enligt en annan informant, eftersom de anställda ville få 

lönepåslag varje gång dem skulle prestera något extra. Ambition till arbete måste finnas 

hos individen själv enligt informanten: 

 

… så fort du minskar moroten då minskas arbetsprestationen det är precis som 

djur i överlag skulle jag säga med mat och sådant där … om man fått en krona 

en gång, då funkar en krona en gång, till den tredje gången … då är man inte 

riktigt nöjd med den kronan, då vill man ha något mer, då höjer man den till 

1.50 då funkar det ett par gånger det innebär att med ett belöningssystem måste 

man hela tiden öka det för att personerna skall prestera mer för annars blir det 

en slängtrial? Det blir en vana att få. 
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Diskussion 

 

Syftet med arbetet var att undersöka arbetsmotivation utifrån Herzbergs tvåfaktorteori. 

Mer specifikt var syftet att undersöka personalansvarigas syn på motivation i 

organisationer och om det finns en överensstämmelse mer Herzbergs tvåfaktorteori om 

arbetsmotivation. 

 

Motivationsfaktorer  

Motivationsfaktorer enligt Herzbergs (1966) tvåfaktorteori är prestation, erkännande, 

arbetsuppgift, ansvar och utvecklingsmöjligheter. I detta arbete sammanfattades 

motivationsfaktorer till utvecklingsmöjligheter, ansvar och självständighet, ledarens roll 

samt samverkan av den mjuka och hårda sidan av motivation. Herzbergs 

motivationsfaktor arbetsuppgift tolkas däremot till hygienfaktor och prestation tolkades 

inte in i resultatet, då detta inte nämndes i intervjuerna. I denna undersökning har man 

inte tagit med aspekten om vilka faktorer har mest betydelse i sammanhanget, utan de 

redovisas i en slumpmässig ordning. 

 

Utvecklingsmöjligheter upplevs vara viktig motivator för en anställd både enligt 

Herzberg (1966) och resultatet i detta arbete. Genom möjligheter till utveckling i arbetet 

blir individen nöjd och känner sig tillfredställd. Detta skapar motivation eftersom 

arbetet handlar inte endast om att utföra vissa uppgifter, utan det har en djupare 

betydelse för individen. Dessutom skapar utveckling en bestående attityd gentemot 

arbetet och vidare en hållbar arbetsmotivation. Resultatet visar också att utveckling 

bidrar endast till motivation, alltså anställda blir inte missnöjda om detta saknas. 

Informanterna menade dock att arbetsprestation skulle sjunka eller också att individen 

skulle byta till annat arbete om ingen utveckling upplevs.   

 

Ansvar och självständighet kopplas också till arbetsmotivation i likhet med Herzbergs 

(1966) teori. I likhet med utvecklingsmöjligheter skapar ansvar och självständighet en 

hållbar arbetsmotivation. Enligt författarens tolkning leder detta till välmående och 

självtillfredsställelse, eftersom individen får möjlighet att skapa något själv. 

Arbetsresultaten kan kopplas till individens egen insats, och individen kan därmed 

känna sig viktig. Informanterna beskrev också hur viktigt det var att ha tydlig 

information om vad som förväntas av individen. Enligt författarens tolkning är detta 

viktigt i tjänster där möjlighet till ansvar eller självständighet saknas. Resultatet visar att 

anställda som varken upplever ansvar, självständighet eller flexibilitet blir omotiverade. 

Detta leder dock inte till missnöje, vilket innebär att ansvar och självständighet tolkades 

till motivationsfaktorer. 

 

I detta arbete tolkades ledarens roll i en arbetsplats till en motivationsfaktor vilket i viss 

mån motsäger Herzbergs (1966) mening om att arbetsledningens skicklighet är en 

hygienfaktor. Enligt författarens mening kan dock ledarens roll jämföras med Herzbergs 

motivationsfaktor erkännande. Resultatet visar ju att arbetsledaren har en nyckelroll i att 

stödja och uppmuntra medarbetarna, samt upptäcka medarbetarnas enskilda behov. 

Arbetsledaren har enligt informanterna en potential att motivera sina anställda genom 

att uppmärksamma de på olika sätt. Detta ger också en koppling till Fosters (2000) 

ledarskapsteori som menar att ledaren kan anses vara en motivator till sina anställda. 

Författarens tolkning av intervjumaterialet är att en duktig ledare kan vara ett redskap 

som skapar motiverade anställda genom att erbjuda de motivationsfaktorer som 

utveckling, ansvar och uppmärksamhet som individ. Dessutom bör påpekas att studien 
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som gjordes av Bassett-Jones och Lloyd (2005) visar att betydelsen av erkännande har 

minskat, samt att den kunde räknas som hygienfaktor istället för motivator. Resultatet 

stödjer således inte deras studie. Däremot vill författaren ifrågasätta huruvida en dålig 

ledare skulle vara ett redskap till missnöje på en arbetsplats. I de intervjuade företagen 

förekom inte en sådan ledare, utan alla de intervjuade personalcheferna kunde tolkas 

vara motiverande ledare. Samtidigt bör iakttas att föreliggande studie görs utifrån 

ledningens synpunkt, och det är rimligt att anta att ledaren själv uppskattar sin roll 

viktigare är vad de anställda skulle uppskatta den vara. Resultatet kunde såvida peka åt 

annat håll om intervjuerna genomfördes med de anställda. Skillnaden mellan Herzbergs 

(1966) mening och resultatet i denna undersökning kan möjligen också förklaras med 

att Herzberg gjorde sin studie bland de anställda, och undersökte deras uppfattning om 

arbetsmotivation.   

 

Samverkan av den mjuka och hårda sidan av motivation tolkas i denna undersökning till 

en viktig förutsättning för arbetsmotivation. Denna kombination av två faktorer 

upplevdes vara så pass viktig att den tas upp som en motivationsfaktor. För att uppnå en 

optimal arbetsmotivation behövs en konkret belöning i form av lön, men enligt 

informanterna måste samtidigt individen uppmärksammas. Den hårda sidan, alltså 

belöningen, ger resultat och motiverar snabbt, medan den mjuka sidan som betonar 

individens betydelse skapar den hållbara motivationen. Herzberg (1974) tog också upp 

denna form av motivation med hjälp av hygienfaktorer. Han menade att hygienfaktorer 

ersätter ibland motivationsfaktorer på arbetsplatser där motivationsfaktorer saknas. 

Resultatet motsäger således Herzbergs mening, eftersom belöning räknas här som 

motivator dock i samverkan med den mjuka sidan av motivation. I denna studie tolkas 

lön samt individuell lönesättning kopplad till arbetsprestation ha negativ effekt, vilket 

bevisar att det fortfarande är svårt att helt entydigt bestämma ifall faktorerna lön och 

pengar är motivations- eller hygienfaktorer. Enligt författarens tolkning kan betydelsen 

av pengar vara individuellt, vilket ger stöd åt Parks och Russell (2009) som menar att 

individens personlighet och värderingar påverkar motivation i arbetet.  

 

Hygienfaktorer 

Enligt Herzbergs (1966) tvåfaktorteori är hygienfaktorerna personalpolitik och 

arbetsvillkor, arbetsledningens skicklighet, relationer mellan individer, lön och pengar 

samt fysisk arbetsmiljö. I denna studie sammanfattas hygienfaktorerna till fysisk 

arbetsmiljö, samhörighetskänsla, arbetsinnehåll samt lön. Resultatet visar därmed att 

hygienfaktorerna stämmer bättre överens med de som Herzberg presenterar än vad 

motivationsfaktorer gör. Endast arbetsledningens skicklighet, eller ledarens roll som det 

definieras i detta arbete tolkas här som motivationsfaktor i motsats till Herzbergs teori 

där det räknas som hygienfaktor. Herzbergs Personalpolitik och arbetsvillkor tolkas inte 

in i resultatet. Dessa faktorer förekom inte i intervjuerna, dock enligt författarens 

mening kan de tolkas ingå under rubriken arbetsinnehåll. 

 

Fysisk arbetsmiljö tolkas som hygienfaktor i likhet med Herzbergs (1966) teori. 

Resultatet visar att med hjälp av trevlig arbetsmiljö kan man motverka missnöje hos 

anställda, dock räcker detta inte till för att skapa motivation. Fysisk arbetsmiljö 

upplevdes som en nödvändig basfaktor som endast kan skapa en bra grundplatta för 

motivation. Detta stödjer alltså tydligt Herzbergs mening om motivations och 

hygienfaktorer som ligger i två dimensioner.  
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Samhörighetskänsla tolkas i resultatet till en hygienfaktor. Detta kan tolkas ha samma 

betydelse som relationer mellan individer hos Herzbergs (1966) teori. Känslan av att 

göra något tillsammans, höra ihop med andra individer i din grupp samt förmågan att 

fungera bra som team är grundläggande faktorer på en arbetsplats. Dessa motverkar 

konflikter i en arbetsgrupp och därmed motverkar även missnöje. Detta kan även 

kopplas till McClellands (1961) mening om att individen har ett behov av att samarbeta. 

Resultatet stödjer också Herzbergs mening om att relationer mellan individer inte kan 

skapa högre arbetsmotivation, utan endast motverka missnöje. Motivation förutsätter 

enligt författarens tolkning en koppling till individens egen prestation, medan 

samhörighetskänslan hellre kan kopplas till faktorer som bygger upp bra 

arbetsomgivning. Även känslan av att nå något tillsammans och vara en del av 

företagets framgång upplevdes vara viktigt. Detta menade också Herzbergs samt 

Bassett-Jones och Lloyd (2005) vilka menade att de anställdas engagemang i företagets 

framgång har en viktig betydelse för arbetsmotivation. 

 

Arbetsinnehåll tolkas enligt resultatet till en hygienfaktor. De flesta tjänster som 

beskrivs i arbetet är rutinerade eller enkla i innehållet. Enligt författarens mening är det 

fråga om tjänster, exempelvis kassaarbete, där motivationsfaktorer kan inte kopplas in. 

Själva tjänsten erbjuder inte eget ansvar, självständighet eller utvecklingsmöjligheter. 

Författaren skulle tolka dessa till någon form av hygien tjänster där endast basfaktorer 

kan fyllas, och motivation måste ske genom dessa. I motsats till detta menar Herzberg 

(1966) att arbetsinnehåll eller arbetsuppgift är motivationsfaktorer. Enligt Herzberg är 

det just arbetsinnehållet som kan skapa motivation, välmående och känsla av 

självtillfredsställelse. Skillnaden med Herzbergs mening kan bero på att de intervjuade 

företagen i denna undersökning mest representerar serviceyrken, medan Herzberg 

intervjuade ingenjörer och revisorer. Innehållet i själva yrket är alltså annorlunda, och 

därmed enligt författarens mening bör arbetsinnehåll möjligen ses både som 

hygienfaktor och motivationsfaktor beroende på yrkeskategori. Detta kan dock inte 

fastslås i föreliggande arbete eftersom yrkeskategorierna är för få. 
 

Lön uppfattas enligt resultatet som en grundläggande faktor i arbetet och tolkas i likhet 

med Herzbergs (1966) mening till en hygienfaktor. Speciellt upplevdes det vara viktigt 

med rättvis lön som skulle motsvara individens prestationer. Resultatet visar samtidigt 

att lön som används som motivator leder till en negativ utveckling, där individen 

presterar endast ifall mer lönepåslag kopplas in. Detta stödjer Herzbergs (1974) mening 

om att lön är en hygienfaktor som används ibland som motivator, men effekten är då 

kortvarig. Enligt resultatet i detta arbete kan dock hållbar motivation nås genom att 

kombinera bonus med att uppmärksamma individen. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att pengar fortsätter vara viktig faktor i motivations sammanhang, men utgör 

en grundläggande faktor som bör tolkas till en hygienfaktor.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet med denna undersökning var att studera arbetsmotivation ur 

arbetsledarnas synpunkt och jämföra detta med en tidigare utvald teori, anses kvalitativ 

(Langemar, 2008) undersökningsmetod vara lämplig. Ämnet arbetsmotivation är aktuell 

och föreliggande studie belyser en ny synpunkt kring temat genom att undersöka 

arbetsledningens syn på arbetsmotivation. Herzbergs (1966) tvåfaktorteori är en klassisk 

motivationsteori, och författaren valde att undersöka just denna teori eftersom den har 

gett betydligt bidrag till undersökning kring temat motivation. Litteraturgenomgång 
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visade dessutom att teorin har ifrågasätts av andra författare, vilket innebär att behov till 

vidare undersökning av teorin anses vara grundad.  

 

Urval av intervjudeltagare skedde enligt tillgänglighetsurval, deltagarna representerade 

olika kön och åldrar, samt hade olika utbildningsbakgrund, detta kan anses ge bredare 

bild av ämnesområdet och ökar generaliserbarheten gentemot frågeställningen. Genom 

att ha heterogen urval av deltagare täcks flera möjliga svarsalternativ, och när tolkning 

av intervjumaterial visar ett mönster som gäller för alla deltagare kan resultatet anses 

vara generaliserbart (Langemar, 2008). Generaliserbarhet i förhållande till populationen 

av alla branscher kvarstår dock relativt låg, eftersom företagen representerade mest 

servicebranschen och i mindre utsträckning industribranschen. Resultatet visar 

dessutom att faktorer bakom arbetsmotivation möjligen är olika inom olika tjänster, 

vilket gör det lämpligt att ha flera branscher representerade i vidare undersökningar. För 

att ytterligare öka validitet och generaliserbarhet i arbetet bör gärna flera personer 

intervjuas, eftersom endast fyra personalchefer deltog i undersökning. En reflektion i 

det här sammanhanget är urvalsproceduren där deltagarna valde frivilligt att delta i 

intervjuer. Författaren upplevde nämligen att de personalchefer som valde att delta i 

intervjuer tycktes alla ha intresse för ämnet motivation, eller mer specifikt de alla 

upplevde arbetsmotivation som en viktig faktor bakom arbetsprestation. 

Intervjudeltagarna kan därmed anses representera en viss grupp av ledare och deras 

uppfattning kanske inte kan generaliseras till alla typer av ledare. 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av halvstrukturerat frågeformulär. Först ställdes 

öppna frågor för att inte påverka intervjudeltagarnas svar, därefter styrdes intervjuerna 

mot specifika frågor som var kopplade till den utvalda teorin. Intervjumaterialet 

transkriberades därefter noggrant och analyserades med hjälp av teoristyrd tematisk 

analys (Langemar, 2008). Intervjumaterialet behandlades dessutom anonymt för att 

bevara deltagarnas anonymitet. Först ville författaren urskilja de centrala temana kring 

motivation utan att låta styras av den utvalda teorin. Författarens egen förförståelse 

inom ämnet kan annars påverka tolkning eller kan leda till att författaren felaktigt fyller 

in data för att anpassa den till den teorin som undersöks eller på något sätt ser mönster 

där inget finns. I sista analysfasen jämfördes de empiriska bidragen med vad teorin 

säger samt likheter och skillnader dem emellan fastställdes.  

 

Avslutande kommentarer 

Resultatet visar sammanfattningsvis att arbetsmotivation byggs upp genom samverkan 

av flera faktorer. En kombination av belöning och uppmärksamhet kan anses skapa den 

optimala arbetsmotivationen. Resultatet stödjer samtidigt Herzbergs (1966) teori, där 

den menar att det dels finns faktorer som bygger upp motivation, och dels faktorer som 

motverkar missnöje på en arbetsplats. Dessutom följer inte uppdelningen av faktorer till 

motivations- respektive hygienfaktorer helt Herzbergs uppdelning, utan i detta arbete 

tolkades arbetsledningens roll samt arbetsinnehåll ha en motsatt betydelse än vad 

Herzberg föreslår. Herzbergs motivationsfaktor erkännande framkom inte i intervjuerna, 

och därmed tolkades inte in i resultatet. Samma gäller för personalpolitik och 

arbetsvillkor som enligt Herzbergs mening är hygienfaktorer. Dessa nämndes inte heller 

i intervjuerna. Skillnader med Herzberg teori kan också förklaras med att Herzberg 

tillämpade en kvantitativ undersöknings metod, vilket innebär att resultatet i arbetet 

stödjer Smerek och Peterson (2007) som menade att endast studier som använder 

samma metod som Herzberg (1966) använde skulle stödja hans teori. 
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Dessutom ger resultatet stöd åt Herzbergs (1966) mening om att motivations- och 

hygienfaktorer ligger på olika dimensioner. Detta innebär att hygienfaktorer endast kan 

förebygga missnöje hos anställda eller skapa en grundplatta för arbetsmotivation, medan 

motivationsfaktorer behövs för att skapa en hållbar arbetsmotivation. Resultatet stödjer 

därmed inte Lockes (1973) mening om att samma händelse kan orsaka både missnöje 

och motivation i arbetet. Enligt Locke individen tillskriver positiva händelser till sin 

egen insats och negativa tillfällen till andra personer i omgivningen. Resultatet tyder 

samtidigt på att det möjligen finns sådana faktorer som ligger i båda dimensioner som 

exempelvis arbetsinnehåll. I tjänster med enkla eller rutinerade uppgifter upplevs 

arbetsinnehåll som hygienfaktor, medan i tjänster som erbjuder variation blir innehållet 

motivationsfaktor.  

 

Trots att syftet med arbetet var att studera arbetsmotivation utifrån Herzbergs (1966) 

teori, ger resultatet även kopplingar till övriga studier inom området, vilket kan tolkas 

som att arbetsmotivation inte kan förklaras med en enda teori. Enligt författarens 

sammanfattning ger dock Herzbergs tvåfaktorteori en bra grundram för begreppet 

arbetsmotivation. Samtidigt visar resultatet att en optimal arbetsmotivation och därefter 

ökat arbetsprestation möjligen skapas genom att tillämpa flera teorier samtidigt. För att 

öka arbetsmotivation måste enligt författarens tolkning varje organisation ta hänsyn till 

sina specifika förhållanden samt behov hos varje enskild individ. Parks och Russell 

(2009) tog också upp detta i sitt arbete om arbetsmotivation och menade att individen 

personlighet och värderingar skulle uppmärksammas. Även Smerek och Peterson 

(2007) kommer fram till liknande slutsats och menar att Herzbergs (1966) tvåfaktorteori 

är för enkel och generell för att förklara ett komplext fenomen som motivation. 

Resultatet kan därmed anses ge stöd till deras mening. 

 

Ledarskapet upplevdes också som en viktig motivator i arbetet, vilket stödjer Fosters 

(2000) mening om att ledaren kan påverka de anställdas beteende och leda de mot vissa 

mål. Betydelsen av lön och pengar ger däremot koppling till de ekonomiska teorierna 

om arbetsmotivation, och resultatet kan jämföras med McGregors (1960) mening om att 

människan är i grunden lat och måste motiveras till arbetet genom belönings- och 

bestraffningssystem. Arbetsmotivation kan även tolkas som en kognitiv 

inlärningsprocess enligt Bandura (1976). Genom feedback och bekräftelse från 

arbetsledaren lär de anställda vilket beteende är önskvärd, samt motivation skapas 

genom att undvika konflikter och att satsa på samhörighet. Målsättningar upplevs också 

som en viktig del av arbetsmotivation enligt resultatet, vilket ger såvida stöd till Cooper 

och Lockes (2000) målsättningsteori. Informanterna upplevde i likhet med Cooper och 

Locke att målen bör vara specifika, de skulle skapas av individen själv samt att 

feedback från arbetsledaren var viktigt. Dessutom upplevdes samverkan av olika 

faktorer vara viktigt för att skapa optimalt arbetsmotivation enligt resultatet. 

Litteraturgenomgång visar också att redan definitionen av själva begreppet motivation 

kopplas till flera medvetna och omedvetna faktorer som behov, önskemål och 

förväntningar (Lawler, 1973). Både inre drivkrafter som behov till avslappnande 

vilopaus och yttre drivkrafter som målsättningar kan tolkas från intervjumaterialet, 

vilket ger koppling till Lawlers tolkning om begreppet motivation. 

 

Förslag till vidare undersökning är att försöka fånga en mer heterogen grupp av 

personalansvariga för att belysa vikten av ledarskap i samband med arbetsmotivation. I 

framtida studier kan det också vara bra att ha med flera yrkeskategorier för att kunna 

belysa skillnader i arbetsmotivation beroende på olika arbetsinnehåll. Betydelsen av lön 
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eller pengar ifrågasätts också i detta arbete, och enligt författarens mening kan dessa 

vara olika viktiga beroende på varje individens personlighet och värderingar. Resultatet 

visar därmed också att det unika hos varje människa och hos varje situation på en 

arbetsplats är värt att studeras vidare. Ytterligare en aspekt som författaren vill belysa 

utifrån sitt eget resonemang är att arbetsmarknad och arbetsmiljö utvecklas hela tiden. 

Detta kan ge förklaring till varför de klassiska motivationsteorierna upplevs ofta 

otillräckliga, och arbetsmotivation kan då bättre beskrivas med hjälp av flera teorier 

samtidigt. Faktorer som i denna studie skiljer sig från Herzbergs förslag kan enligt 

författarens mening tillskrivas just den utveckling som skett sedan Herzberg gjorde sin 

studie, och kan vara värt att belysas i framtida studier.   

 

Avslutningsvis kan konstateras utifrån resultatet att organisationer och arbetsledare 

lägger mycket vikt på begreppet arbetsmotivation. Resultatet visar dessutom att trots 

vissa aspekter av Herzbergs (1966) teori om arbetsmotivation inte fick stöd, kan den 

mycket väl tillämpas fortfarande. Författaren anser samtidigt att denna studie ger ny och 

intressant bidrag till undersökning kring temat motivation genom att belysa chefers 

synpunkter på arbetsmotivation. Arbetet kan väl användas som inspiration hos 

arbetsledarna om hur arbetsmotivation hos de anställda kan höjas. 
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