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Abstract 
 
This paper discuss how companies motivate employees to increase their loyalty. We have 

studied this from a management perspective. We have investigated two service 

companies since it is extra important that employees are motivated in know-how 

companies. We have done a case study and interviewed the managing director at JOB 

Media & Reklambyrå AB and the head of department at KPMG in Luleå. In our study we 

have learned that motivation theories are applied in the companies we have studied. Both 

companies work actively to motivate their employees and make them feel pleased in the 

workplace. To achieve this, the companies use non economic rewards which are often 

shared among the employees to strengthen the unity. This contributes to loyalty in the 

companies. 



Sammanfattning 

 
Denna uppsats behandlar hur företag motiverar sina anställda för att öka lojaliteten. Vi 

har valt att studera detta utifrån ett ledningsperspektiv. Vi har undersökt två tjänsteföretag 

eftersom det är extra viktigt att de anställda är motiverade i kunskapsintensiva företag. Vi 

har gjort en fallstudie och intervjuat VD:n på JOB Media & Reklambyrå AB och 

avdelningschefen på KPMG i Luleå. I vår undersökning har vi kommit fram till att 

motivationsteorierna vi behandlat tillämpas i stor utsträckning i de företag vi undersökt. 

Företagen arbetar aktivt för att motivera sin personal och få dem att trivas på 

arbetsplatsen genom till exempel icke ekonomiska belöningar. Dessa belöningar är ofta 

företagsgemensamma för att stärka sammanhållningen i företaget vilket bidrar till en 

stärkt lojalitet i företagen. 

 



1 Inledning ......................................................................................................................1 
1.1 Bakgrund ...............................................................................................................1 
1.2 Problemdiskussion.................................................................................................1 
1.3 Syfte ......................................................................................................................2 

2 Metod ...........................................................................................................................3 
2.1 Litteraturstudie ......................................................................................................3 
2.2 Forskningsansats....................................................................................................3 
2.3 Undersökningsansats .............................................................................................3 
2.4 Kvalitativ metod ....................................................................................................3 
2.5 Val av undersökningsföretag..................................................................................4 
2.6 Datainsamling........................................................................................................4 
2.7 Metodsynsätt .........................................................................................................4 
2.8 Metodproblem .......................................................................................................5 

2.8.1 Validitet ..........................................................................................................5 
2.8.2 Reliabilitet ......................................................................................................5 

3 Teori.............................................................................................................................6 
3.1 Motivation .............................................................................................................6 

3.1.1 Maslows motivationsteori................................................................................6 
3.1.2 Herzbergs motivationsteori .............................................................................7 
3.1.3 McClellands motivationsteori..........................................................................8 

3.2 Motivation av anställda..........................................................................................9 
3.3  Belöningar ..........................................................................................................10 

3.3.1 Ekonomiska belöningar.................................................................................10 
3.3.2 Icke ekonomiska belöningar ..........................................................................10 

3.4 Lojalitet hos anställda ..........................................................................................11 
3.4.1 Personalomsättning ......................................................................................12 

3.5 Ledarskap ............................................................................................................13 
3.6 Team ...................................................................................................................14 

4 Empiri ........................................................................................................................15 
4.1 Bakgrund om KPMG ...........................................................................................15 
4.2 Motivation av KPMG:s anställda .........................................................................15 
4.3 Belöningar ...........................................................................................................16 
4.4 Lojalitet hos KPMG:s anställda............................................................................16 

4.4.1  Personalomsättning .....................................................................................17 
4.5 Ledarskap ............................................................................................................17 
4.6  Team ..................................................................................................................18 
4.7 Bakgrund om JOB Media & Reklambyrå AB.......................................................19 
4.8 Motivation av JOB:s anställda .............................................................................19 
4.9 Belöningar ...........................................................................................................19 
4.10 Lojalitet hos JOB:s anställda ..............................................................................20 

4.10.1 Personalomsättning.....................................................................................20 
4.11 Ledarskap ..........................................................................................................20 
4.12 Team .................................................................................................................21 

5 Analys och slutsats .....................................................................................................22 
5.1 Motivation av anställda........................................................................................22 
5.2 Belöningar ...........................................................................................................23 



5.3 Lojalitet hos anställda ..........................................................................................23 
5.3.1 Personalomsättning ......................................................................................24 

5.4 Ledarskap ............................................................................................................24 
5.5 Team ...................................................................................................................25 

6 Diskussion ..................................................................................................................26 
6.1 Avslutande diskussion .........................................................................................26 
6.2 Förslag till vidare forskning .................................................................................27 

 
Referenslista 
 
Figurförteckning 
Figur 1: Maslows behovspyramid 
Figur 2: Belöningar 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide



Inledning 

1 

1 Inledning 
 

 detta kapitel presenterar vi en kort bakgrund och en problemdiskussion som ligger till        
grund för den teori vi presenterar senare i arbetet. Problemdiskussionen mynnar ut i 

vårt forskningsproblem.  

1.1 Bakgrund 
I början av 1900-talet fokuserade ledare på att motivera sina anställda genom strikt 
ledarskap. Metoden präglades av byråkrati, auktoritet, regler och tydliga skillnader 
mellan personal och ledning (Reis & Peña, 2001). Förespråkare för denna metod var 
bland andra Fredrick Taylor, Henry Fayol och Max Weber, vilka menade att anställda 
bara arbetar bra om de är rädda att förlora sina jobb. För att få anställda att arbeta bra 
krävdes konstant övervakning och ledningen beordrade de anställda vad de skulle göra. 
Regler visade vem som var chef och detta synsätt tillät inte anställda att ta eget ansvar 
(ibid). 
  
Förändringen kom 1938 när Chester Barnard publicerade The Functions of the Executive, 
en bok där han motsatte sig de tidigare teorierna. Barnard menade att bästa sättet att 
skapa auktoritet var från botten av organisationen och inte från ledningen (Reis & Peña, 
2001). Fler författare utvecklade sedan Barnards synpunkter och fokuserade mer på 
mänskliga relationer. Efter andra världskriget tog denna inriktning fart på allvar (ibid). 
 
Idag har det blivit vanligare att ha flera jobb under sitt liv än vad det var tidigare då 
många arbetade i samma företag under hela sitt arbetsliv (Woodruffe, 2006). I och med 
detta är det extra viktigt att se till att personalen är lojal då arbetsmarknaden har 
förändrats de senaste årtionden. Många anställda anser att de kan utvecklas i ett annat 
arbete om de inte får chansen att utvecklas i sitt nuvarande (ibid). 

1.2 Problemdiskussion 
Många företag anser att deras anställda blir motiverade att göra sitt bästa enbart genom 
att de blivit anställda. Dessa företag ser pengar som det viktigaste och menar att så länge 
företaget betalar sina anställda tillräckligt mycket kommer de att vilja stanna kvar i 
företaget (Woodruffe, 2006). Även om pengar är viktigt för att överleva är det inte det 
viktigaste när det gäller val av arbetsplats (Laabs, 1996). Det finns även många andra, 
icke ekonomiska, faktorer som spelar stor roll när det gäller val av arbetsgivare. Exempel 
på icke finansiella motivationsfaktorer är arbetsmiljö, karriärmöjlighet och uppskattning 
(Woodruffe, 2006). 
 
Det är viktigt att anställda kan identifiera sig med företaget och att de är lojala eftersom 
företag ofta lägger ner mycket resurser på personalen i form av till exempel utbildningar. 
Är de anställda lojala ökar utsikten för att de stannar kvar längre i företaget, vilket i sin 
tur leder till att företagets kostnader för nyanställningar minskar (Arvonen, 1989, s 144). 
En annan fördel med lojala medarbetare är att de kan bidra till långsiktiga kundrelationer 
vilket kan vara väldigt gynnsamt för företaget på lång sikt. Ett sätt för företag att skapa 
lojalitet hos de anställda är att motivera dem i sitt arbete och uppmuntra till personlig 

I 
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utveckling inom företaget (ibid). Lojalitet kan även uppnås genom god arbetsmiljö, 
utbildning och stimulerande arbetsuppgifter (Lenius, 2000). 
 
En organisation som har långsiktiga mål måste se till att det finns stark lojalitet hos de 
anställda och det är därför viktigt att kunna planera utifrån dagens förutsättningar. Många 
företag förväntar sig att om resultatet skulle bli sämre än förväntat är personalen 
fortfarande lojal och stannar kvar i företaget (Laabs, 1996).  
 
För att personalen ska stanna kvar i företaget är det viktigt att det alltid finns stöd hos 
medarbetare och att ingen känner sig ensam, på så sätt ökar trygghetskänslan på 
arbetsplatsen (Lenius, 2000). Detta kan uppnås genom till exempel teamarbete där hela 
företaget upplevs som en enhet och alla strävar efter samma mål (ibid).  
 
Företag riskerar att förlora sina anställda och att de tar sin kunskap med sig. Företag kan 
dock inte sluta utbilda och utveckla personalen på grund av detta eftersom det då finns 
större risk att de anställda slutar om de inte känner att de utvecklas (Woodruffe, 2006). 
Dessutom har arbetsgivaren ansvar gentemot de anställda att ständigt förbättra deras 
kompetens och se till att den aldrig mattas av (Laabs, 1996). Det är därför viktigt för 
företag att få personalen att trivas och känna att de utvecklas och har en framtid i 
företaget (Woodruffe, 2006).  Även om de anställda trivs bra på sin arbetsplats och är 
motiverade i sitt arbete är det fortfarande viktigt för ledningen att fortfarande sträva efter 
att bli ännu bättre. En anställd kan alltid bli mer engagerad och motiverad (Lenius, 2000). 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ur ett ledningsperspektiv undersöka hur två tjänsteföretag 
motiverar sina anställda för att öka lojaliteten.  
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2 Metod 
 

etta kapitel handlar om hur vi gått tillväga för att söka svar på vårt 
forskningsproblem, dels hur vi gått tillväga för att samla in data men också hur vår 

litteratursökning gått till. Vi redogör också för hur vi valt våra forskningsobjekt samt 
vilken undersökningsmetod vi använt. 

2.1 Litteraturstudie 
Vi började vårt arbete i Luleå Tekniska Universitetsbibliotek där vi samlade information 
från tidigare studier i ämnet genom att söka i böcker och artiklar. Böcker sökte vi i 
bibliotekets databas Lucia och artiklar i databaserna Emerald och Ebsco. Dessutom har vi 
använt vi oss av sökmotorerna Altavista och Google. De sökord vi använt oss av är: 
motivation, lojalitet, ledarskap, personal, team, personalomsättning, motivationsteori, 
loyalty, leadership, employees, turnover och motivation theory. Vi har även sökt på olika 
kombinationer av dessa ord. När vi sökt på dessa ord fick vi cirka 14 500 träffar totalt. 

2.2 Forskningsansats 
Det finns två olika sätt att dra slutsatser vid en undersökning, deduktion och induktion. 
Deduktion innebär att befintlig teori ligger till grund för undersökningen och syftet är att 
dra logiska slutsatser utifrån teorin (Thurén, 1996, s 23). Detta stämmer överens med det 
vi ville uppnå med vår undersökning och vi har därför utgått från ett deduktivt synsätt i 
vårt arbete. Det vill säga, vi har utgått från befintliga teorier när vi utformat vår 
intervjuguide. Vi har sedan jämfört våra undersökningar med teorin för att analysera och 
dra slutsatser.  

2.3 Undersökningsansats 
Vi har valt att genomföra en fallstudie då vi ville ha en djup inblick i problemet. En 
fallstudie riktar sig mot det speciella istället för det generella och ser mer till relationer än 
resultat (Denscombe, 2000, s 43). Ett av fallstudiens syften är att se på en del av ett stort 
problem och beskriva verkligheten utifrån det aktuella fallet (Ejvegård, 2003, s 33). Ett 
problem med fallstudier är att ett enskilt fall aldrig kan representera hela verkligheten. 
För att minska risken för detta var vi försiktiga med de slutsatser vi drog (ibid). 

2.4 Kvalitativ metod 
Kvalitativa studier undersöker en specifik situation och syftet är att ge en beskrivning i 
form av en fallstudie (Repstad, 1999, s 16). Kvalitativ mätning används för att gå in på 
djupet i ett specifikt område istället för att se mer ytligt på ett större problem (op cit, s 
10). Ett bra sätt att göra en kvalitativ mätning är genom till exempel intervjuer eftersom 
det genom ett möte är lättare att gå in på djupet i ett visst problem (Repstad, 1999, s 10). 
En fördel är att metoden är flexibel och ger möjlighet att ställa följdfrågor och svaren blir 
öppna (op cit, s 11). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi ville få ett 
djup i vårt arbete och vi tycker att intervjuer gav oss en bra grund för att kunna tolka hur 
problemet hanteras i praktiken.  

D 
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2.5 Val av undersökningsföretag 
Vi har valt att undersöka två tjänsteföretag eftersom vi anser att tjänsteföretag har stor 
nytta av motiverad personal då personalen är företagets viktigaste resurs. Vi valde KPMG 
och JOB Media & Reklambyrå AB då vi ansåg att det var lämpligt att studera en 
revisionsbyrå och en reklambyrå. Vi kontaktade de två företagen och de var intresserade 
av att träffa oss för att svara på våra frågor om motivation och lojalitet inom deras 
företag.  

2.6 Datainsamling 
Inför intervjuerna har vi läst in oss på såväl teorin kring ämnet som på företaget. Detta är 
väldigt viktigt för att intervjuerna ska bli så bra som möjligt och för att frågorna ska vara 
rätt utformade för det aktuella företaget (Krag Jacobsen, 1993, s 14).  
 
Vi har gjort intervjuer med hjälp av en i förväg upprättad intervjuguide. Under 
intervjuerna dök nya synvinklar på problemområdet upp vilka vi inte hade planerat i 
förväg. I och med detta hade vi en öppen attityd vid genomförandet av intervjuerna och 
frågorna anpassades med hänsyn till det nya som kom fram. Därmed blev intervjuerna 
semistrukturerade (Denscombe, 2000, s 135). Anledningen till att vi valt att göra 
intervjuer är att det lämpar sig bra vid fallstudier då vi fick ett djup i informationen och 
hade möjlighet att spela in intervjuerna (op cit s 161). Intervjumetod är även bra eftersom 
den gav oss möjlighet att ställa följdfrågor samt undvika missförstånd då vi tillsammans 
med den intervjuade kunde reda ut om det var något som var oklart (Krag Jacobsen, 
1993, s 13). Det är viktigt att intervjua rätt person för att få så hög tillförlitlighet som 
möjligt (op cit, s 183). Därför har vi intervjuat avdelningschef och VD i respektive 
företag för att få en bild av hur de ser på motivationen och dess samband med lojaliteten 
inom företaget. Vi har också ställt frågor angående personalomsättning eftersom vi ser en 
stark koppling mellan personalomsättning och lojalitet. 
 
För att förstå företagets syn på motivation och lojalitet och ha möjlighet att dra slutsatser 
av intervjun har vi tänkt på att försöka få djup i svaren. Vi har varit noga med att ställa 
följdfrågor för att få svar på frågor som vad, när, hur och varför (Krag Jacobsen, 1993, s 
103). Genom att ställa dessa frågor ökar också chansen att intervjun bättre hänger ihop 
och att det finns en röd tråd genom hela intervjun.  

2.7 Metodsynsätt 
Vi har valt att använda oss av ett aktörssynsätt i vår undersökning då vi undersöker 
motivation ur ett ledningsperspektiv. Synsättet innebär att vi försöker förstå sambandet 
mellan teorin och, i det här fallet, två företags syn på motivation och lojalitet (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s 74). Aktörssynsätt bygger på en dialog med aktörerna och därför anser vi 
att det lämpligt med intervjuer. Genom detta synsätt fick vi också en insikt i företaget då 
vi fick ett djup i och med vår fallstudie (ibid). 
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2.8 Metodproblem 
Vi har valt att undersöka motivation ur ledningsperspektiv. Ett problem med detta är att 
det finns risk för att det uppstår intervjuareffekter (Denscombe, 2000, s 138). Det innebär 
att den intervjuades svar påverkas av att vi närvarar vid intervjun. De intervjuade vill 
framstå så bra som möjligt och det finns därmed risk att de förfinar sina svar. För att 
överkomma intervjuareffekten har vi tänkt på att ställa raka och tydliga frågor och vara så 
neutrala som möjligt för att inte leda in den intervjuade på ett visst spår. 

2.8.1 Validitet 
Med validitet menas att vi verkligen undersöker det vi har för avsikt att undersöka 
(Denscombe, 2000, s 251). För att öka validiteten i vårt arbete har vi varit noga med att 
utforma intervjuguiden utifrån teorin och att frågorna överrensstämmer med vårt syfte. 
När vi kontaktat företagsrepresentanterna tydliggjorde vi att undersökningen skulle vara 
ur ett ledningsperspektiv, för att svaren på frågorna skulle  stämma överens med vårt 
syfte så bra som möjligt. Vi har även skickat ut intervjuguiden i god tid innan 
intervjuerna så att företagen fick möjlighet att förbereda sig och sätta sig in i det som 
skulle undersökas.  

2.8.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet, det vill säga att om någon annan skulle upprepa vår 
undersökning skulle de komma fram till samma slutsats (Nationalencyklopedin, 2006). 
För att öka vår reliabilitet har vi sett till att få prata med rätt person i företaget, det vill 
säga den som är mest insatt i personalfrågor och som har arbetat länge inom företaget och 
känner till dess historia. Följdfrågor bidrar också till ökad reliabilitet då analysen blir mer 
tillförlitlig med breda svar. Vi har också skickat ut sammanställningarna från intervjuerna 
så att företagen fick möjlighet att revidera eller komplettera.  
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3 Teori 
 

edanstående kapitel är en fördjupning av vår problemdiskussion och behandlar 
teorier om motivation och betydelsen av motivation och lojalitet i företag. Vi har 

även valt att ta upp ledarskap, team och personalomsättning eftersom vi anser att det har 
en stark koppling till motivationen och lojaliteten i företag. 

3.1 Motivation  
För att förklara begreppet motivation utgår vi från nedanstående tre välkända teorier inom 
området.  

3.1.1 Maslows motivationsteori 
På 1950-talet kom flera nya modeller om arbetsmotivation. Bland annat Maslows 
motivationsteori som innebär att när människor utvecklas arbetar de sig uppför en 
hierarki baserad på att tillfredställa en serie av prioriterade behov (Steers, Mowday & 
Shapiro, 2004).  
 
Maslows motivationsteori är den mest inflytelserika teorin inom området och tillhör de 
mest refererade i organisationslitteraturen (Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 224). Maslows 
teori visar vilka behov som allmänt styr och motiverar beteende (Rubenowitz, 2004, s 
60).  
 

 
Figur 1: Maslows behovspyramid  

(Wikipedia, 2006) 
 

Syftet med pyramiden ovan är att ta reda på varje individs behov eftersom det alltid finns 
ett som är starkast. Eftersom alla individer har olika behov befinner de sig på olika nivåer 
i pyramiden. Varje individs utgångspunkt är alltid den lägsta nivån och först när det 
behovet är uppfyllt kan individen fortsätta till nästa nivå i pyramiden. För att företag ska 
kunna motivera sina anställda och förstå deras enskilda behov måste de först ta reda på 
var i pyramiden varje anställd befinner sig (Robbins, 2005, s 171).  
 

N 

Självförverkligande 

Uppskattning 

Gemenskap 

Fysiologiska behov 

Trygghet 
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De tre första stegen i Maslows pyramid representerar behov som individen måste uppnå 
innan de kan utveckla en sund personlighet, dessa behov är externa och tillfredställs av 
företaget genom till exempel lön. De två högsta stegen representerar de individuella mål 
som individen sätter upp och utvecklar ytterligare potential hos individen. Dessa behov är 
interna och tillfredställs av individen själv (Robbins, 2005, s 171; Steers, Mowday & 
Shapiro, 2004). De fem stegen är följande: 
 
Fysiologiska behov innebär grundläggande behov som mat och bostad (Rubenowitz, 
2004, s 60). Dessa behov motiverar inte längre när de väl har tillfredsställts, då 
koncentrerar individen på att tillfredsställa behovet i nästa nivå i hierarkin istället 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998, s 224). 
 
Trygghetsbehov innebär fysisk såväl som känslomässig trygghet. Dessa behov är till 
exempel familj och fast anställning. Onödiga risker undviks, det vill säga individen 
föredrar det kända före det okända och det vanemässiga före det främmande 
(Rubenowitz, 2004, s 60). 
 
Behov av gemenskap innebär ett behov av samhörighet. Maslow anser att den vanligaste 
orsaken till anpassningssvårigheter i samhället är att tillfredsställelsen av 
gemenskapsbehovet inte är tillfredsställt. Men när individerr får behovet tillfredsställt är 
det inte nog att bara var en i en grupp utan då tillkommer de följande behoven (Jacobsen 
& Thorsvik, 1998, s 225). 
 
Behov av uppskattning innebär en önskan att åstadkomma något, vilket leder till ökad 
självkänsla och bättre självförtroende. Får individen inte detta behov tillfredsställt kan det 
leda till att individen känner sig underlägsen (Jacobsen & Thorsvik, 1998, s 225). 
 
Behov av självförverkligande innebär att varje individ utnyttjar sin maximala kapacitet 
(Rubenowitz, 2004, s 61). Alla individer har olika behov och förutsättningar för 
självförverkligande och det varierar från person till person hur dessa behov kommer till 
uttryck (Jacobsen & Thorsvik, 1998, s 225). 
 
Utifrån dessa steg i pyramiden har vi senare valt att belysa de tre sista stegen, det vill 
säga behov av gemenskap, uppskattning och självförverkligande eftersom dessa steg är 
mest relevanta för motivationen i arbetet. 

3.1.2 Herzbergs motivationsteori 
Medan Maslow fokuserade på individuella skillnader i motivation försökte Herzberg 
förstå hur arbetsaktiviteter påverkar motivation och prestation i arbetet. I denna modell 
menar Herzberg att arbetsmotivationen påverkas starkt av om arbetet är en utmaning och 
erbjuder möjligheter till utveckling. Herzberg såg sammanhanget runt ett arbete, att vara 
mer tillfälliga eftersom de leder till arbetsmotivation och framtida motivation (Steers, 
Mowday & Shapiro, 2004). Herzbergs motivationsteori visar att det finns ett positivt 
samband mellan motivation i arbetet och motivation i allmänhet. Däremot gäller inte 
motsatsen, det vill säga om en anställd inte trivs med sitt arbete behöver det 
nödvändigtvis inte betyda att denne inte trivs i allmänhet (Rubenowitz, 2004, s 78). 
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Herzbergs motivationsteori delar upp attityder i två grupper där den första gruppen visar 
motivationsfaktorer och den andra gruppen tar upp hygienfaktorer (Herzberg, 2003). 
Exempel på motivationsfaktorer är utvecklingsmöjligheter, ansvar, arbetsuppgifter och 
uppskattning. Dessa faktorer leder till motivation om de uppfylls (Kovach, 1987). 
Exempel på hygienfaktorer är lön, företagets policy, relation till kollegor och chefer, 
status och anställningssäkerhet (Tietjen & Myers, 1998). Dessa faktorer leder till 
otillfredsställelse i arbetet om de inte uppnås (Kovach, 1987). Motivationsfaktorerna är 
direkt förknippade med arbetet medan hygienfaktorer är indirekt förknippade med 
arbetet. Det är viktigt att företag använder sig av båda dessa faktorer när de vill fastställa 
vad som motiverar anställda (ibid).  
 
Det är individens attityd till arbetet som bestämmer om individen ska lyckas eller 
misslyckas i sitt arbete. Det Herzberg undersökte var vad anställda ville få ut av sina 
arbeten (Robbins, 2005, s 173). Faktorer som leder till arbetstillfredställelse har inget 
samband med de faktorer som inte leder till arbetstillfredställelse, det vill säga, en god 
arbetsmiljö bidrar till arbetstillfredställelse men en mindre bra arbetsmiljö behöver inte 
nödvändigtvis innebära lägre arbetstillfredställelse (Robbins, 2005, s 173).  

3.1.3 McClellands motivationsteori 
Till skillnad från Maslow och Herzberg påstår McClelland att individens behov formas 
utifrån omgivningen och miljön och att alla inte har samma behov när de föds (Franken, 
2002, s 379). Behoven påverkas av varje individs situation och är starkt knutna till 
inlärning. McClelland hävdar att människor kan delas in i två grupper, en minoritet som 
gillar utmaningar och som är villiga att anstränga sig för att uppnå saker och den stora 
majoriteten som inte har lika höga ambitioner (Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 228). 
McClelland har identifierat tre typer av behov som han anser har stor betydelse för 
motivationen (ibid). Denna indelning passar alla typer av individer men beskriver särskilt 
ledaregenskaper (McClelland & Burnham, 2003). De tre behoven är: 
 
Behov av makt innebär ett behov av att få andra att agera på ett sätt de inte hade gjort 
annars. Det innebär även viljan att påverka och kontrollera andra. Det finns ett behov av 
att bestämma (Robbins, 2005, s 177). 
 
Behov av samhörighet innebär ett behov av gemenskap och nära samarbete med kollegor 
och fokuserar mindre på tävling och konkurrens på arbetsplatsen. Grunden i behovet är 
att skapa förståelse mellan individerna på arbetsplatsen (Robbins, 2005, s 177). Ledare 
med behov av samhörighet tycker det är viktigare att vara omtyckta hellre än att få saker 
gjorda. Deras beslut grundas på önskan av popularitet istället för att gynna företagets mål 
(McClelland & Burnham, 2003). 
 
Behov av prestationer innebär att individen har en drivkraft och strävar efter att nå 
framgång (Robbins, 2005, s 177). Behovet innebär också att individen inte trivs när det 
finns risk att misslyckas eftersom de endast kan nå framgång på egen hand. Det är också 
viktigt att det hela tiden finns en utmaning för att individen ska stimuleras och nå 
framgång (op cit, s 178). 
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Dessa tre behov är alla knutna till inlärning. Det finns fler behov men dessa är de 
viktigaste när det gäller att förklara beteenden i arbetslivet (Abrahamsson & Andersen, 
1998, s 144).  
 
McClelland menar att den ekonomiska tillväxten är starkare där prestationsbehovet i 
befolkningen är större (Robbins, 2005, s 229). McClelland menar också att individen 
motiveras av att göra saker bättre för att uppnå självförverkligande och är inte intresserad 
av att få andras godkännande eller andra externa belöningar (Franken, 2002, s 381). 

3.2 Motivation av anställda 
I detta avsnitt diskuterar vi begreppet motivation. Motivation kan beskrivas som en inre 
psykologisk process hos individen som skapar en drivkraft som får oss att handla 
(Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 222). Inom organisationsteorin har dock begreppet 
motivation främst använts för att förklara vad som får anställda att prestera något extra, 
något mer än det som krävs (ibid).  
 
Motivation påverkar de anställdas prestationer och hängivenheten till företaget vilket 
leder till arbetstillfredställelse som lockar nya personer till företaget (Amaratunga & 
Baldry, 2002). 
 
För att motivera anställda på ett effektivt sätt måste företaget först förstå de anställdas 
behov, annars riskerar de att istället få motsatt effekt med anställda som inte är 
motiverade (Bossé-Smith, 2005). Ett sätt att motivera de anställda är att använda sig av 
coachingsamtal. Syftet med det är att motivera de anställda och se till att de utvecklas i 
sitt arbete (Keller Johnson, 2006). De anställda får då chansen att berätta hur de upplever 
arbetet och vad som skulle motivera dem att göra ett ännu bättre arbete (ibid). Ett annat 
sätt att motivera de anställda är utvecklingssamtal då de anställda får chansen att uttrycka 
sina åsikter och förslag till förbättringar samt hur de anser att de kan utvecklas ytterligare 
i sitt arbete (Mossboda, Peterson & Rönnholm, 2004, s 109-110). 
 
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställdas kompetens ständigt förbättras och 
aldrig mattas av. Kompetensen måste hela tiden uppdateras och utvecklas, vilket är en 
viktig del i att motivera personalen (Laabs, 1996). Ett annat sätt att motivera personalen 
är att chefer och anställda står för lika risk och lika belöning, det vill säga, företag som 
förväntar sig motiverade anställda måste själva engagera sig för att skapa en god 
arbetsmiljö (ibid). 
Även om alla anställda är motiverade utför olika personer inte samma arbete lika bra, 
även om de har samma förhållanden på arbetsplatsen. Dessa skillnader hör ofta ihop med 
motivationen i sitt arbete (Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 221). 
 
Utifrån ovanstående diskussion utgår vi från Herzbergs definition av motivation: 
Motivation är den process som aktiverar och styr människans beteende gentemot vissa 
mål (Herzberg, 2003). Det innebär att motiverad personal är personal som känner att de 
vill göra ett gott arbete för att uppnå både företagets och egna personliga mål.  
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3.3  Belöningar 
Belöningssystem kan vara avgörande för individer när det gäller val av arbetsplats (Roy 
& Dugal, 2005). Belöningar kan vara både ekonomiska och icke ekonomiska och varje 
individ motiveras av olika faktorer (Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 232). Alla motiveras 
inte av pengar och lön är inte alltid den viktigaste faktorn när det gäller 
arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation (Rubenowitz, 2004, s 78).  

 
Belöningar 

 
 
Ekonomiska     Icke ekonomiska  
belöningar      belöningar 
 
- lön      - sluta tidigare 
- bonus      - karriärmöjligheter 

- flextid 
        - semester 

- vidareutveckling 
 

Figur 2: Belöningar 
 

3.3.1 Ekonomiska belöningar 
Tidiga ledarskapsteorier som till exempel Fredrick Taylors Scientific Management 
Theory visade att det bästa var att använda sig av ekonomiska belöningar som till 
exempel bonussystem (Wiley, 1995).  
 
Bonussystem är ett sätt att motivera personalen och det kan till exempel ske månadsvis. 
Bonus kan till exempel baseras på försäljningsintäkter och dess förhållande till det 
investerade kapitalet (Lenius, 2000). Det finns dock en svårighet i detta då det kan vara 
svårt att exakt ta fram de kostnader som hänförs till intäkten. Det kan till exempel vara 
svårt att ta fram exakta administrativa kostnader och marknadsföringskostnader om de 
inte är direkt hänförbara till produkten eller tjänsten ifråga (ibid). 
 
Det finns yttre belöningar och inre belöningar. Yttre belöningar är sådana som individen 
får från företaget och kan till exempel vara lön (Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 244). Inre 
belöningar är belöningar som individen ger sig själv och som hänger samman med själva 
arbetet. Till exempel positiva känslor som är knutna till sin egen insats (Jacobsen & 
Thorsvik, 1995, s 244). Inre belöningar kommer vi dock inte att diskutera vidare i 
uppsatsen utan istället fokuserar vi på de yttre belöningarna. 

3.3.2 Icke ekonomiska belöningar 
Pengar är inte alltid den viktigaste motivationsfaktorn utan det är minst lika viktigt att bli 
uppskattad och att trivas på arbetsplatsen (Svensson, 2001, s 10). 
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De bästa lösningarna för att de anställda ska vara motiverade behöver inte vara kostsamt 
för företaget. Till exempel kan företag belöna en anställd som gjort ett bra arbete genom 
att låta honom eller henne sluta några timmar tidigare (Hemsley, 2004). Icke ekonomisk 
belöning kan vara effektiv även när de mest motiverade anställdas inspiration börjar sina 
(ibid). Icke ekonomiska belöningar gör att alla presterar bättre, det vill säga både de som 
är minst motiverade i sitt arbete men även de som är mest motiverade. Företag har 
uppmärksammat att de anställdas prestation ökar när de vet att det finns en belöning 
(Hemsley, 2004). 
 
För att bli motiverad i sitt arbete krävs att arbetsuppgifterna är stimulerande och ger 
möjlighet till personlig utveckling. Det krävs även ett visst ansvar och inflytande i arbetet 
samt att de anställda får beröm för sina insatser (Rubenowitz, 2004, s 78). 
 
En viktig icke ekonomisk belöning är vidareutveckling och utbildning, men detta är ett 
behov som skiljer sig från individ till individ då alla har olika behov (Zobal, 1998). 
Andra icke ekonomiska belöningar är till exempel betald semester, befordran, 
stimulerande arbetsuppgifter, ökat ansvar och beröm från chefen (Zobal, 1998; Svensson, 
2001, s 10). Det är också viktigt att anställda känner sig stolta över vad de presterar, 
något som är en belöning i sig (Zobal, 1998).  
 
De icke ekonomiska belöningarna handlar om att de anställda blir accepterade av sina 
medarbetare och får ökat förtroende och ansvar (Svensson, 2001, s 11). De icke 
ekonomiska belöningarna är en del av företagskulturen och beroende på hur den är 
utformad kan det förstärka eller motverka företagets utveckling (ibid). 

3.4 Lojalitet hos anställda 
Det finns ett krav från arbetsgivarens sida att de anställda ska vara lojala. Skulle en 
anställd vara illojal kan det leda till uppsägning. Exempel på detta är om en anställd 
sprider företagshemligheter till konkurrerande verksamhet eller har en bisyssla som 
bidrar till att ordinarie arbete inte sköts som det ska (Lange & Odabas, 2003, s 64). 
 
En faktor som kan ha positiv effekt på lojaliteten är mångfald på arbetsplatsen. Om det 
finns mångfald på arbetsplatsen ökar chansen att de anställda stannar kvar i företaget och 
dessutom rekommenderar företaget till andra (Butler, 2006). 
 
Ytterligare två faktorer som påverkar lojaliteten är de känslor som en anställd upplever på 
arbetsplatsen och attityden till företaget i allmänhet. Anställda som känner sig 
uppskattade, stolta och betydelsefulla har större benägenhet att stanna kvar på sin 
arbetsplats och är mer lojala mot sitt företag. De som är lojala är ofta känslomässigt 
hängivna till sitt arbete då det kan ha stor del i de anställdas liv (Barsky & Nash, 2004).  
 
För att skapa och bibehålla lojalitet hos de anställda är förtroende för chefen en av de 
viktigaste grundstenarna och väldigt betydande när det gäller företagets framtid (Larkin 
& Larkin, 2006). Detta är dock inget som går att tvinga fram utan det måste komma 
naturligt, förtroende är något som chefen måste förtjäna. Har de anställda inte förtroende 
för sin chef är det svårt att göra något åt situationen eftersom det krävs väldigt mycket 
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resurser för att ändra de anställdas uppfattning. Därför är det viktigt att tidigt bygga upp 
ett långsiktigt förhållande mellan anställd och chef för att redan då skapa ett förtroende 
och en stark lojalitet. Även om det är viktigt för chefen att skapa en god relation till de 
anställda måste chefen samtidigt se till att det inte blir på bekostnad av annat. Det kan 
vara bra att ha enskilda samtal med de anställda. De flesta företag har veckomöten, 
månadsmöten eller liknande, men nackdelen med dessa är att det är svårt för företaget att 
få en relation till varje anställd (ibid). 
 
Lojalitet bland anställda kan ha en väsentlig betydelse för företaget på lång sikt. Är 
personalen lojal kan det leda till bättre styrka i företaget. Dessutom har anställda en 
tendens att påverka varandra och det är viktigt att lojaliteten genomsyras i hela företaget 
(Michonski Durkin, 2005). Lojalitet är något som varje företag måste ta tillvara på, det 
finns inget företag som har råd att ignorera detta. Det måste ligga en tanke bakom hur 
företag ska få sin anställda lojala. Det räcker inte med att ge dem till exempel högre lön, 
det krävs mer än så. För att öka lojaliteten är det viktigt att personalen känner sig väl 
involverade i företaget. Det är också viktigt att personalen känner att de kan stå för 
företagets värderingar (ibid). 
 
Stark lojalitet för både anställd och företag skapas när företaget satsar på de anställda och 
ser till att de vidareutvecklas, det tjänar bägge parter på (Keller Johnson, 2005). 
Forskning visar att anställda är lojala av andra orsaker än bara ekonomisk kompensation 
(Carlson, 2005). En annan sak som leder till lojalitet är varierande arbetsuppgifter och 
möjligheten att fatta egna beslut. Genom den möjligheten utvecklas den anställda och 
utvecklar nya färdigheter, något som uppskattas av både personal och företag. Även 
relationen mellan ledning och anställda har stor inverkan på lojaliteten. Om personalen 
kommer bra överens och känner gemenskap stärks lojaliteten till företaget (ibid).  
 
Några faktorer som kan skapa lojalitet hos de anställda är: 

• Att ledaren är flexibel och ger de anställda frihet. 
• Att ledaren försöker förstå de anställdas individuella behov. 
• Att ledaren kommunicerar aktivt med de anställda för att förstå deras behov och 

förväntningar. 
• Att ledaren är rättvis (Kerslake, 2005). 

 
I denna studie utgår vi från Barsky och Nash definition av lojalitet: Lojalitet innebär att 
anställda planerar att stanna kvar i företaget under de närmsta åren och rekommenderar 
företaget till andra (Barsky & Nash, 2004). Vi har valt denna definition eftersom den är 
enkel att förstå och ger möjlighet till vidare diskussion. 

3.4.1 Personalomsättning 
Personalomsättning kan definieras som lämnandet av en organisation för en annan, det 
vill säga det är ett bra mått för att mäta hur lojala de anställda är mot företaget (March & 
Simon, 1958). 
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Ett vanligt sätt att mäta storleken på företag är att se till antalet anställda, något som vi 
tillämpat i denna uppsats då vi ser en stark koppling mellan lojalitet och 
personalomsättning (Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 101). 
 
Hög personalomsättning innebär stora kostnader för företagen (Morrell, Loan-Clarke & 
Wilkinson, 2004). Det är kostsamt att ständigt utbilda ny personal istället för att ge 
befintlig personal djupare eller bredare kunskap (ibid). Det uppstår direkta kostnader i 
form av bland annat tillfällig anställning, nyanställning och extra kostnader för ledningen. 
Exempel på indirekta kostnader är utbildning och ökad press på de kvarvarande anställda 
(Morrell, Loan-Clarke & Wilkinson, 2004). Faktorer som påverkar personalomsättningen 
är till exempel arbetstillfredsställelse, hur arbetsmarknaden ser ut och hur stort åtagande 
arbetstagaren känner gentemot arbetsgivaren (ibid).  
 
Det finns alltid risk att personal lämnar företaget, men det är viktigt att komma ihåg att i 
vissa fall är detta oundvikligt på grund av olika anledningar som till exempel 
familjeförhållanden. Det är därför viktigt att inte lägga för mycket energi på dessa 
personer eftersom oavsett vad de erbjuds kommer de inte att stanna kvar i företaget 
(Morrell, Loan-Clarke & Wilkinson, 2004). För att förhindra hög personalomsättning kan 
företag se till att de anställda tar del av företagets karriärmöjligheter och att företaget 
regelbundet har samtal med sina anställda för att se om de trivs och om det är något de 
vill förändra (ibid). 

3.5 Ledarskap 
Anställdas motivation spelar en central roll för ledarskapet (Steers, Mowday & Shapiro, 
2004). För att ledarskapet ska fungera så bra som möjligt är det av stor betydelse att de 
anställda är lojala. I de flesta företag är förståelsen av motivation långt ifrån fulländad 
och företag borde skaffa mer kunskap inom området eftersom det är grunden till god 
utveckling och framgång (Wright, 2003). 
 
Ledare bör tänka på att olika saker motiverar olika människor och bra ledarskap handlar 
om att se dessa skillnader och arbeta efter dessa olikheter (Rowley, 1996). För att 
motivera personalen att sträva efter företagets vision är det viktigt att inte bara redogöra 
för den en gång utan hela tiden upprepa den så alla är väl medvetna om målen och hur 
dessa ska uppnås (Keller Johnson, 2006). Chefer som har god kommunikation till sina 
anställda har högre lojalitet än chefer som inte har god kommunikation. Det beror på att 
dessa anställda känner att chefen engagerar sig mer i deras idéer och förslag till 
förbättringar om de diskuterar för- och nackdelar istället för att bara godta eller avslå ett 
förslag (ibid). 
 
Även om det är viktigt med god kommunikation mellan anställd och ledare måste det 
fortfarande finnas en tydlig gräns mellan dessa. Annars försvinner en del av möjligheten 
att motivera och engagera personalen ur ett ledarperspektiv (Lange & Odabas, 2003, s 
54). Det är viktigt att ledare kan ta emot kritik och lyssna på sina anställda. Genom att 
låta dem uttrycka sina åsikter och komma med förslag till förbättringar blir de mer 
motiverade och engagerade i sitt arbete. Det är viktigt att saker och ting sker på bådas 
villkor (ibid). 
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Det är ledarens uppgift att se till att anställda är motiverade och beredda att ta till sig 
förändringar om det är nödvändigt. Det är av väsentlig betydelse att företagets strategi 
och vision återspeglas hos de anställda och det är ledarens uppgift att se till att de 
stämmer överens (Arvonen, 1989, s 38). Ledarens uppgift är också att skapa motivation 
och engagemang hos de anställda och utveckla och förändra det som behövs. Ett bra sätt 
för ledaren att motivera sina anställda är att låta dem vara delaktiga i beslut och ha 
inflytande över faktorer som till exempel arbetstider, raster och arbetsuppgifter (Lange & 
Odabas, 2003, s 52). 
 
Ledningen bestämmer hur höga kraven ska vara på de anställda och genom att anpassa 
kraven kan ledningen påverka motivationen hos de anställda. De måste ständigt arbeta för 
att skapa och bibehålla motivationen hos de anställda (Lange & Odabas, 2003, s 14). 

3.6 Team 
Genom att införa teamarbete ökar de anställdas kontroll över sitt arbete och det leder till 
ökad motivation (Gee & Burke, 2001). Ledaren har en viktig roll när det gäller att skapa 
bra team och storleken på gruppen är viktig. Ju större gruppen är, desto svårare är det att 
ha kontroll över det som sker i teamet. När storleken på gruppen ökar, ökar även gapet 
mellan den person som är mest och den som är minst involverad. Den mest effektiva 
gruppstorleken består av sex till åtta medlemmar och det är viktigt att någon utses till 
ledare inom gruppen (ibid).  
 
Motivation är mycket viktigare än skicklighet när det gäller att skapa ett vinnande team 
(Hemsley, 2004). Lika viktigt som det är att anställa personal är det att motivera 
personalen att stanna kvar (Vinocur, 1999). Det är också viktigt att skapa en relation till 
de anställda för att skapa trivsel på lång sikt. Anställda prioriterar kontroll och frihet 
eftersom de då kan ge förslag till förbättringar och därmed få mer inflytande över sitt 
arbete. Anställdas motivation kan också öka när de arbetar i team och känner en 
gemenskap. Då känner de ett ansvar gentemot sina medarbetare och gör allt för att 
gruppen ska lyckas (ibid). 
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4 Empiri 
 

mpirikapitlet behandlar de undersökningar vi gjort på KPMG och JOB Media & 
Reklambyrå AB. Först presenterar vi kort de två företagen och sedan följer deras 

syn på motivation och lojalitet inom företaget som vi fått fram genom våra intervjuer. 

4.1 Bakgrund om KPMG 
KPMG grundades 1923 i Stockholm och är ett av de hundra största företagen i Sverige 
med 60 kontor i landet. Företaget etablerades i Luleå 1966 och har idag 15 anställda på 
kontoret, varav sju auktoriserade och en godkänd revisor. KPMG har 
verksamhetsområden inom revision, redovisning, ekonomisk rådgivning, 
skatterådgivning, verksamhetsutveckling och företagstransaktioner. Tyngdpunkten ligger 
dock på revision (www.kpmg.se). Vi har intervjuat Hans Öystilä som har arbetat i 
företaget i 20 år. Han är auktoriserad revisor och sedan 1999 även avdelningschef för 
Luleåkontoret. Som avdelningschef ingår resultatansvar, personalansvar och 
marknadsansvar och han har även inblick i rekryteringsfrågor. 

4.2 Motivation av KPMG:s anställda 
För att motivera personalen är det viktigt att få dem att trivas. De flesta som börjar arbeta 
på KPMG har lång utbildning bakom sig och är för de mesta karriärinriktade. Därför är 
det viktigt att de trivs och känner att de kan vidareutvecklas så de vill stanna kvar i 
företaget. Det är viktigt för företaget att behålla sin personal eftersom de bidrar till 
företagets framgång.  
 
KPMG arbetar aktivt för att motivera sin personal på flera sätt som till exempel att 
personalen träffas efter arbetstid och har roligt tillsammans för att skapa ett gott team 
med bra samarbete. På kontoret träffas inte de anställda dagligen då de är ute på olika 
uppdrag hos kunder och för att skapa en god sammanhållning är det då bra med tillfällen 
då alla kan träffas för att stärka gemenskapen. 
 
Öystilä tycker inte att det finns ett bästa sätt att belöna personalen för att de ska bli 
motiverade. Det bästa är en kombination av ekonomiska och icke ekonomiska belöningar 
då nyanställda i större utsträckning ser framtida löneutvecklingsmöjligheter som en stark 
motivationsfaktor. Anställda som arbetat längre i företaget motiveras även av de 
möjligheter som erbjuds i form av till exempel flexibla arbetstider och möjlighet att ta ut 
kompledighet under lågsäsong. 
 
Det tillämpas individuell lönesättning i företaget även om de som börjar utan tidigare 
erfarenhet har en given grundlön. Ett exempel på vad som ger högre lön är om en anställd 
ordnar nya uppdrag. Företaget arbetar efter kontorsgemensamma mål och när dessa mål 
uppnås belönas de anställda gemensamt genom till exempel en resa.  

E 
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4.3 Belöningar 
De kontorsgemensamma mål som företaget mäter prestationer efter är till exempel vinst, 
beläggningsgrad eller omsättning. Dessa mål är tydligt uttalade bland personalen så de 
vet att det väntar en belöning om målen uppnås. Uppföljning av hur de ligger till sker på 
månadsmöten. 
 
KPMG har inga renodlade ekonomiska belöningar utan belönar personalen gemensamt 
som vi tidigare nämnt. Däremot har de en bonusmodell som omfattar alla kontor när det 
gäller att ordna nya uppdrag. 
 
Prestationer som ligger till grund för belöning är både subjektiva och objektiva. Det kan 
vara att nå konkreta mål men också att knyta till sig nya potentiella kunder. Målen bryts 
ner på de anställda eftersom det är orimligt att ställa samma krav på en nyanställd som på 
en som har arbetat i företaget längre.  
 
Målsättningen med belöning är att bidra till tillväxt i företaget. Företagets totala mål 
fastställs av den centrala ledningen i Stockholm och bryts sedan ned till kontorsmål och 
individuella mål. En annan målsättning är att behålla personalen och få dem att känna att 
de vidareutvecklas och trivs i företaget. 
 
KPMG ger möjlighet till frihet och de anställda kan till viss del själva bestämma över 
sina arbetstider, inom ramen för den ordinarie arbetstiden. Semestern är avtalsenlig men 
när de anställda fyllt 40 år får de tre extra semesterdagar per år. Företaget satsar mycket 
på att vidareutveckla sin personal, speciellt nya medarbetare. Detta sker i form av tema- 
och kursdagar. De karriärsteg som finns i företaget är assistent, gransknings- och 
uppdragsledare, godkänd revisor och auktoriserad revisor. Sedan finns det möjlighet att 
bli vald revisor i aktiebolag. Varje år anordnar företaget minst tre aktiviteter, en höstresa 
kombinerad med utbildning, en julfest och en vårfest. Det finns också mindre saker 
företaget gör för att motivera de anställda som till exempel motionsbidrag och 
förmiddagsfika. 

4.4 Lojalitet hos KPMG:s anställda  
För att stärka lojaliteten hos de anställda arbetar företaget för att skapa en �vi-känsla� hos 
personalen. Detta för att skapa lojalitet till företaget men också mellan kollegor, något 
som Öystilä tycker är viktigt. För att uppnå detta använder sig företaget av en öppen 
information och kommunikation som rör hela KPMG, till exempel företagets ekonomiska 
ställning eller aktiviteter som planeras.  
 
Lojaliteten är viktigt för den ekonomiska utvecklingen eftersom det inte är bra med för 
hög personalomsättning, det skulle påverka företagets ekonomi negativt. Kan företaget 
istället ta väl hand om de anställda och få dem att inse att det finns karriärmöjligheter 
inom KPMG och att de anställda aldrig blir fullärda bidrar det positivt till företagets 
ekonomi.  
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Det är väldigt viktigt med lojal personal, inte minst för kundernas skull då de känner sig 
trygga att hela tiden möta samma revisor eftersom revisorn har full insyn i företagets 
ekonomi.  
 
Den största nackdelen med illojal personal är att företaget inte vågar vara lika öppen med 
informationen till de anställda. Eftersom företaget ofta arbetar i team kan en nackdel vara 
att det lätt kan uppstå interna slitningar om en i teamet är illojal.  

4.4.1  Personalomsättning  
Den genomsnittliga anställningstiden på KPMG i Luleå är 13 år och den senaste som 
lämnade företaget var för fyra år sedan. Företaget känner ingen rädsla att förlora personal 
till konkurrenter eftersom det idag inte är samma naturliga tillväxt på marknaden som det 
var för några år sedan. Nu är det många större företag som centraliserat sina 
ekonomiavdelningar till huvudkontor, ofta söderut. Detta leder till att de stora kunderna 
blir färre i Luleå.  
 
Det råder ingen större konkurrens om arbetskraften i branschen i Luleå. De flesta som 
lämnat företaget har börjat arbeta hos kunder. För att motverka detta försöker företaget ha 
bra löneutveckling från början för att minska risken att de anställda lockas av andra 
företags erbjudanden. 

4.5 Ledarskap 
En gång per år anordnas enskilda utvecklingssamtal mellan de anställda och 
avdelningschefen. Detta samtal hålls skilt från lönesamtalet för att fokus inte ska läggas 
på lönen. Ett av syftena med dessa samtal är att följa upp de mål som är uppsatta på 
medarbetarnivå. Det kan till exempel handla om att en anställd ska knyta till sig ett visst 
antal nya kunder under året. Ett annat syfte är att se hur den anställda ligger till i 
kompetensprofilen och se om denne är redo att utvecklas ytterligare och få nya 
arbetsuppgifter. Ytterligare ett syfte med samtalet är att se hur de anställda ligger till, om 
de är redo att ta klivet upp från till exempel assistent till nästa nivå. Då tittar företaget på 
om den anställda har de egenskaper som krävs. Utöver utvecklingssamtalet och 
lönesamtalet finns även utrymme för informella samtal om behovet finns.  
 
Som vi tidigare nämnt finns det flera kategorier av medarbetare, något som är 
internationellt influerat. Det finns vissa kriterier för varje nivå och de anställda vet vad 
som krävs för att gå till nästa nivå.  
 
Personalen på KPMG har inflytande över sin arbetstid. Inflytandet över arbetsuppgifterna 
är nästintill obegränsat, vill de anställda lära sig mer är tillväxten den enda begränsning.  
 
På KPMG uppmuntras egna initiativ och företaget tycker det är positivt att personalen till 
exempel kontaktar nya kunder. Sådana initiativ, och resultatet av dessa, bidrar som en del 
till medarbetarens löneutveckling.   
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För att bidra till personlig utveckling arbetar KPMG för att utbilda sin personal och ge 
dem ansvar. Specialisering uppmuntras eftersom alla har olika intressen och 
karriärvisioner. 
 
Det är svårt att skapa en nära relation mellan ledningen i Stockholm och personalen på de 
olika kontoren. Ledningen använder sig dock av ett intranät för att uppdatera samtliga 
1600 anställda i KPMG varje månad om vad som händer i företaget och branschen. På 
lokal nivå arbetar företaget för en bra relation genom att ha en avslappnad miljö på 
arbetsplatsen och informellt förbättra relationen. Var femte år samlas alla anställda på 
KPMG i Sverige för att träffas och umgås. 
 
För att skapa lojalitet krävs en kombination av gott ledarskap och bra arbetsmiljö. 
Arbetsmiljön gör att de anställda känner att de kan utvecklas och lär av dem som har 
arbetat längre i företaget. Det finns alltid någon att fråga och rådgöra med. Det 
tillsammans med stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter är en stark drivkraft för 
många. Ledaren måste sätta målen och hålla i löneutvecklingen.  

4.6  Team  
Arbetet sker till stor del i team och på varje revisionsuppdrag krävs minst två personer 
eftersom den som upprättar bokslut inte också kan godkänna det. Företaget vill undvika 
redovisningsjäv, det vill säga den påskrivande revisorn får inte ha upprättat bokslut och 
årsredovisning.  
 
Öystilä ser nästan bara fördelar med att arbeta i team. En av fördelarna är att det är 
stimulerande att arbeta med andra och de anställda utvecklas och lär av varandra då det 
ständigt bildas nya team.  
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4.7 Bakgrund om JOB Media & Reklambyrå AB 
JOB Media & Reklambyrå AB (JOB) grundades i Luleå 1977 och har idag 14 anställda 
vilka arbetar som projektledare, copywriters, formgivare och administratörer. Företaget 
erbjuder bland annat annonser, affischer, broschyrer, webbsajter, pressmaterial, 
årsredovisningar, tidningar och radio- och TV-reklam (www.jobmedia.se). Vi har 
intervjuat Anton Norberg som dels är en av de två huvudprojektledarna på byrån men 
även byråns VD sedan årsskiftet. Han började arbeta heltid i företaget 1998 och sitter 
numera med i ledningen som består av tre personer.  

4.8 Motivation av JOB:s anställda 
Individer motiveras olika och det kan till exempel bero på vilken roll de har i företaget. 
Norberg anser att motiverade anställda gör ett bättre jobb. Men den viktigaste faktorn till 
motivation är att se till att de anställda trivs med arbetet och på arbetsplatsen. Arbetet ska 
kännas meningsfullt annars presterar de anställda inte maximalt vilket är speciellt viktigt i 
den här branschen. Det måste dessutom vara roligt att gå till arbetet.  
 
För att motivera sina anställda försöker företaget vara den bästa möjliga arbetsgivaren. 
JOB strävar efter att skapa den attraktivaste arbetsplatsen i branschen utanför Stockholm 
för att attrahera de mest kompetenta inom branschen. Faktorer som visar hur motivation 
skapas i JOB är till exempel öppenhet till anställda, att se till att de anställda känner sig 
delaktiga i arbetet och till viss del även i beslut. Det ges också möjlighet till eget ansvar 
och egna initiativ uppmuntras. Det är viktigt att de anställda känner sig som en del i 
företaget och att alla känner samhörighet. Norberg ser alla anställda som lika viktiga och 
alla är betydelsefulla för företaget.  
 
Bästa sättet att motivera är icke ekonomiska belöningar i form av till exempel god 
arbetsmiljö, fester tillsammans med kunder och leverantörer samt aktivitetskvällar för att 
öka sammanhållningen. En del av belöningen är att alla ska känna sig uppmärksammade 
och ha roligt tillsammans. Nöjda medarbetare leder till tillfredsställelse på arbetsplatsen. 

4.9 Belöningar 
Företaget använder sig inte av ekonomiska belöningar i monetära termer eftersom det är 
svårt att veta vad dessa ska baseras på och hur stora de ska vara. De anställda har olika 
intressen och behov och därför är individuella lösningar det bästa, dessa är dock svåra att 
beräkna för att de ska vara rättvisa. Men enskilda initiativ belönas och då utgår företaget 
från varje enskilds behov. 
 
De icke ekonomiska belöningarna består dels av flextid men också av vidareutveckling. 
Utbildning sker både internt och externt och grundas på vilken drivkraft som finns hos de 
anställda. Alla har inte samma behov men det finns alltid utrymme för alla att utvecklas.  

http://www.jobmedia.se
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4.10 Lojalitet hos JOB:s anställda  
För att stärka lojaliteten ser JOB till att vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare. Det 
går aldrig att äga en människa utan det är istället viktigt att skapa en �vi-känsla� hos 
personalen vilket leder till att företaget ökar chansen för att fler stannar kvar i företaget. 
På så sätt uppnås en stark lojalitet. Norberg menar att om företaget är lojala mot sina 
anställda så är de lojala tillbaka och då får företaget ett gott rykte hos såväl de anställda 
som hos kunder.  
 
Lojalitet bland de anställda är väldigt viktigt för företagets ekonomiska utveckling och 
det skulle vara katastrof om det saknades. Det är väldigt viktigt att personalen är lojal och 
för att uppmuntra till det måste ledaren alltid ställa upp för sina anställda i alla lägen. Det 
är viktigt att personalen är lojal mot företaget, sina medarbetare och framförallt mot 
kunder. 
 
Största nackdelen med illojal personal är att det minskar motivationen. Det är svårt att 
vara en bra ledare och hela tiden ge utan att få något tillbaka. 

4.10.1 Personalomsättning  
Den genomsnittliga anställningstiden i JOB är uppskattningsvis 6-10 år. Den som har 
varit anställd längst har arbetat i företaget i 25 år men det har även anställts ny personal 
som endast arbetat ett par år. Personalomsättning kan vara både positivt och negativt och 
det beror på individers enskilda drivkraft. Det kan vara bra för företaget att få in ny energi 
i företaget. Största anledningen till att anställda lämnat företaget är pension och därför är 
det svårt för företaget att motverka att de anställda slutar. 
 
De senaste tre åren har totalt fem personer slutat i företaget. Orsakerna har varierat, två 
personer har gått i pension och en person har slutat på grund av flytt. En anställd har valt 
att byta bransch och prova på något nytt medan en anställd har varit illojal och kunde helt 
enkelt inte arbeta kvar i företaget. 
 
Företaget är inte rädd att förlora personal eftersom de anser att de är den bästa 
reklambyrån i Luleå och även om företaget känner av en viss konkurrens om 
arbetskraften är den inte särskilt stor.  

4.11 Ledarskap 
Det finns inga strukturerade samtal med personalen men däremot ser Norberg till att 
regelbundet prata med de anställda och fråga hur de mår och om det är något särskilt de 
vill ta upp. Det viktigaste är att vara en god medmänniska och skapa ett gott förtroende 
för att få en bra relation.  
 
Egna initiativ uppmuntras mycket i företaget och personalen har inflytande när det gäller 
till exempel arbetstider men det är däremot inte lika flexibelt när det gäller 
arbetsuppgifter. 
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För att bidra till personlig utveckling hos de anställda är det viktigaste att vara lyhörd och 
hela tiden lyssna på de anställda.  
 
För att skapa en god relation mellan ledning och personal är det viktigt att lära känna 
varandra och se till att de anställda trivs och mår bra. Det är också viktigt med snabb, 
enkel och bra information. Det är viktigt att kunna dela både glädje och sorg tillsammans, 
till exempel när de fått ett nytt uppdrag eller förlorat en kund.  
 
Det krävs gott ledarskap för att öka motivationen och lojaliteten hos de anställda, men det 
krävs även andra faktorer som till exempel bra arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Däremot 
menar Norberg att han aldrig varit eller tänker bli en chef utan vill hellre vara ledare. Han 
menar att en chef styr medan en ledare coachar. Det bästa med ledarskap är att se andra 
trivas och utvecklas och brinna för sitt arbete. 
 
Det är ledarens roll att vara en god förebild för sina anställda och skapa en kultur som 
företaget vill förmedla till sina anställda. Norberg vill att de anställda ska tycka att det är 
roligt att gå till arbetet. 

4.12 Team  
Företaget arbetar i två team, men inom varje team arbetar de anställda individuellt. Syftet 
med denna uppdelning är att de anställda vet vilken, till exempel formgivare, de ska 
vända sig till. De får också en bättre bild av kunderna om de är fördelade i de olika 
teamen. Däremot arbetar de ibland över teamen för att få andra åsikter kring problemet.  
 
Företaget ser egentligen bara fördelar med teamarbete men det finns en viktig nackdel. 
Risken för att det ska uppstå �en byrå i byrån� ökar och det är en av orsakerna till varför 
illojalitet kan uppstå. Detta kan leda till att de anställda slutar i företaget för att istället 
börja arbeta hos kunder eller starta eget. 
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5 Analys och slutsats 
 

apitlet behandlar analys och slutsats där vi jämfört våra undersökningar med 
teorin. Vi vill se om och i så fall när teorin tillämpas i praktiken. Utifrån detta har 

vi sedan dragit slutsatser. 

5.1 Motivation av anställda 
KPMG och JOB ser till att ta reda på de anställdas individuella behov för att motivera 
varje anställd på bästa sätt. Det stämmer överens med Maslows teori om hur företag 
motiverar sina anställda (Rubenowitz, 2004, s 60). Företagen vi undersökt menar att de 
anställda motiveras olika beroende på var de befinner sig i livet. Även detta stämmer 
överens med Maslows motivationsteori (Robbins, 2005, s 171). 
 
KPMG och JOB poängterade hur viktigt det är med utvecklingsmöjligheter och 
stimulerande arbetsuppgifter för att de anställda ska känna sig motiverade i sitt arbete. 
Här ser vi ett tydligt samband med Herzbergs motivationsteori som menar att 
arbetsmotivationen påverkas starkt av om arbetet är en utmaning och erbjuder möjligheter 
till utveckling (Steers, Mowday & Shapiro, 2004). Båda företagen anser att personalen 
blir mer motiverad om de får mer ansvar och uppskattning. Detta stämmer överens med 
Herzbergs motivationsfaktorer som tar upp att anställda motiveras av just detta (Steers, 
Mowday & Shapiro, 2004). Även Herzbergs hygienfaktorer tillämpas i företagen som till 
exempel lön och relation till kollegor och chefer. På KPMG menar de att lön är exempel 
på en sådan faktor som kan göra att de anställda lockas av erbjudanden från andra 
företag. Det kan i sin tur leda till otillfredsställelse på arbetsplatsen. De företag vi 
undersökt använder sig av båda dessa faktorer och de anser att det är viktigt för att 
fastställa vad som motiverar de anställda.  
 
Företagen vi undersökt poängterade att alla inte har samma strävan efter att utvecklas och 
hela tiden nå högre i karriärstegen. Därför är det viktigt att motivera de anställda utifrån 
deras enskilda behov och önskningar. Här ser vi en koppling till McClellands 
motivationsteori som menar att individer kan delas in i två grupper, de som strävar efter 
utveckling och de som inte gör det (Jacobsen & Thorsvik, 1995, s 228). 
 
KPMG och JOB tycker att det är viktigt att de anställda trivs på arbetsplatsen och 
upplever en �vi-känsla� för att de ska vara motiverade och prestera bra. Detta stämmer 
överens med Amaratunga och Baldry (2002) som menar att motivation påverkar de 
anställdas prestationer och hängivenheten till företaget vilket leder till 
arbetstillfredställelse.  
 
KPMG använder sig av utvecklingssamtal för att prata enskilt med de anställda och få en 
bild av hur de upplever saker. Då diskuteras även de anställdas möjligheter till 
utveckling. Här ser vi en tydlig koppling till teorin som säger att utvecklingssamtal är 
viktigt för både företaget och de anställda (Keller Johnson, 2006). 
 

K 
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Ledningen i KPMG och JOB anser att utveckling är av stor betydelse när det gäller att 
motivera sin personal och de gör sitt bästa för att se till att de anställda utvecklas. Detta 
stämmer överens med Laabs (1996) som menar att det är arbetsgivarens ansvar att se till 
att kompetensen ständigt uppdateras och det är en viktig del i att motivera personalen. 
Laabs menar också att företag som förväntar sig motiverade anställda själva måste 
engagera sig för att skapa god sammanhållning och god arbetsmiljö. Båda företagen men 
framförallt JOB lägger stor vikt vid att vara en bra förebild och alltid ställa upp för sina 
anställda. Detta för att skapa en god arbetsmiljö och bra sammanhållning på 
arbetsplatsen.  
 
Slutsats: Slutsatsen vi kan dra av detta är att KPMG och JOB tillämpar Maslows, 
Herzbergs och McClellands motivationsteorier i stor utsträckning. Företagen anser att de 
viktigaste faktorerna för att motivera personalen är att skapa en trivsam arbetsmiljö och 
en �vi-känsla�. Vi fick uppfattningen av att företagen anstränger sig för att motivera sina 
anställda utifrån varje individs behov. 

5.2 Belöningar 
När KPMG och JOB fastställer sina belöningar har de i åtanke att alla anställda motiveras 
av olika faktorer. Båda företagen använder sig av icke ekonomiska belöningar i form av 
till exempel aktiviteter för hela företaget. Inget av företagen har renodlade ekonomiska 
belöningssystem men på KPMG finns möjlighet till ekonomisk belöning om en anställd 
knyter till sig nya kunder. Båda företagen vi undersökt tycker att icke ekonomiska 
belöningar motiverar bättre och är mer rättvisa. Här ser vi en koppling till Rubenowitz 
(2004, s 78) som menar att varje individ motiveras av olika faktorer och för att alla ska 
motiveras på rätt sätt är det viktigt att utgå från varje individs enskilda behov.  
 
Slutsats: Av detta drar vi slutsatsen att de företag vi undersökt använder sig av 
ekonomiska belöningar i liten utsträckning. Icke ekonomiska belöningar är viktigare. När 
de företag vi undersökt utformar belöningar måste de utgå från varje individs enskilda 
behov och situation.  

5.3 Lojalitet hos anställda 
Företagen vi undersökt strävar efter att de anställda ska känna sig uppskattade och ser till 
att alla är en del av gemenskapen och att alla får sin åsikt hörd. Båda företagen är 
beroende av lojal personal då personalen är företagens viktigaste resurs. Detta stämmer 
överens med Barsky och Nash (2004) som menar att anställda som känner sig 
uppskattade, stolta och betydelsefulla har större benägenhet att stanna kvar på sin 
arbetsplats och är mer lojala mot sitt företag.  
 
KPMG och JOB tycker det är viktigt att de anställda har förtroende för chefen och det 
uppnås bland annat genom att ha en öppen kommunikation mellan chef och anställd. 
Detta stämmer överrens med Larkin och Larkins (2006) teori. 
 
Våra undersökningsföretag arbetar för att skapa bra sammanhållning och en god 
gemenskap för att stärka lojaliteten dels gentemot företaget men också mellan kollegor. 
Båda företagen strävar efter att skapa en �vi-känsla�. Här ser vi en koppling till 
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Michonski Durkin (2005) som menar att anställda har en tendens att påverka varandra 
och det är därför viktigt att lojaliteten genomsyrar hela företaget. Han menar också att för 
att stärka lojaliteten är det viktigt att personalen känner sig väl involverade i företaget. 
Detta är något som tillämpas i KPMG och JOB genom öppen kommunikation och 
delaktighet hos de anställda. Företagen menar också att lojalitet bland de anställda bidrar 
till företagets ekonomiska utveckling. KPMG och JOB är överens om att illojal personal 
leder till interna slitningar och det kan minska motivationen.  
 
Slutsats: Slutsatsen vi drar av detta är att lojalitet är väldigt betydelsefullt för de företag 
vi undersökt, både för gemenskapen och för företagets ekonomiska utveckling. För att 
uppnå lojalitet är den viktigaste faktorn att ha öppen kommunikation mellan anställda och 
ledning. 

5.3.1 Personalomsättning 
KPMG och JOB ser nästan bara nackdelar med hög personalomsättning eftersom det kan 
innebära att personalen inte är lojal. Är de anställda motiverade och får vara med och 
påverka sitt arbete finns det större chans att de stannar kvar i företaget. JOB menar att 
även om det är kostsamt med hög personalomsättning ser de en fördel med lagom stor 
personalomsättning. De menar att det kan vara positivt att få in nya personer med nya 
idéer i företaget. Här skiljer sig JOB:s syn på personalomsättning från Morrell, Loan-
Clarke och Wilkinsons (2004) som menar att hög personalomsättning kan vara kostsamt 
för företag eftersom de måste nyanställda, något som i sin tur kan leda till ökad press på 
kvarvarande anställda.  
 
Som vi tidigare nämnt satsar de företag vi undersökt på sina anställda och vill att de ska 
trivas på arbetsplatsen. Det finns alltid risk för hög personalomsättning om de anställda 
blir erbjudna betydligt högre lön i ett annat företag. För att motverka detta försöker 
KPMG sätta rättvisa löner från början och inte vänta tills den anställde är på väg därifrån.  
 
Slutsats: Här skiljer sig empirin från teorin eftersom Morrell, Loan-Clarke och 
Wilkinsons (2004) tar upp många nackdelar med personalomsättning medan JOB även 
ser en fördel då det kan innebära ny energi i företaget. Detta kan bero på att JOB har 
erfarenhet av personalomsättning och har därmed sett fördelarna de kan föra med sig. 
Synen på personalomsättning skiljer sig mellan de företag vi undersökt. Skillnaden kan 
bero på att det är olika branscher och i reklambranschen är kompetensen mer individuell, 
något som kan påverka personalomsättningen.   

5.4 Ledarskap 
De företag vi undersökt tillämpar öppen kommunikation i stor utsträckning. Till exempel 
har de kontorslandskap på JOB vilket bidrar till öppenhet bland de anställda och på 
KPMG står chefens dörr alltid öppen om det är någon som vill ta upp något särskilt. Här 
ser vi en koppling till Keller Johnson (2006) som menar att ledare som har god 
kommunikation till sina anställda får lojalare anställda än ledare som inte har det. KPMG 
och JOB ger sina anställda möjlighet till delaktighet och inflytande. Detta stämmer 
överens med Lange och Odabas (2003, s 54) syn på ledarskap. 
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Slutsats: Slutsatsen vi drar av detta är att empirin stämmer överens med Lange och 
Odabas (2003, s 54) teori då båda företagen poängterade betydelsen av att de anställda 
tillåts till egna initiativ och båda företagen tycker det är viktigt att ledaren är lyhörd och 
lyssnar på sina anställda. 

5.5 Team 
På KPMG och JOB arbetar de ofta i team, något som kan leda till ökad motivation hos de 
anställda. Här ser vi ett samband med Vinocur (1999) som menar att de flesta blir mer 
motiverade när de känner gemenskap och har ett ansvar gentemot sina medarbetare vilket 
gör att de arbetar hårdare och hjälper varandra för att nå målet. En nackdel som båda 
företagen ser med teamarbete är att det kan påverka gruppen negativt om någon anställd 
är illojal och inte tar sitt ansvar gentemot gruppen.  
 
Slutsats: Slutsatsen vi drar av detta är att teamarbete till största delen är en stor 
motivationsfaktor som bidrar till ökad gemenskap och bättre sammanhållning i både 
KPMG och JOB. 
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6 Diskussion 
 

iskussionsavsnittet behandlar reflektioner och samlade slutsatser utifrån analysen 
av vår undersökning. Därefter följer en presentation av förslag till vidare forskning.  

6.1 Avslutande diskussion 
I vår undersökning har vi kommit fram till att de företag vi undersökt tillämpar de teorier 
vi tagit upp. Detta kan bero på att teorierna är väldigt övergripande och passar de flesta 
typer av individer. Vi har även uppmärksammat att arbetsmiljön spelar stor roll för 
motivationen och det absolut viktigaste för motivationen är trivseln. Ytterligare ett sätt att 
öka motivationen i de företag vi undersökt är att arbeta i team, vilket bidrar till ökad 
gemenskap och bättre sammanhållning. 
 
Vi reagerade över att företagen inte använder sig av renodlade ekonomiska belöningar, 
vilket kan anses vanligt i tjänsteföretag. Istället fokuserar företagen mer på gemensamma, 
icke ekonomiska belöningar som bidrar till att stärka gemenskapen på arbetsplatsen.  
 
I likhet med vår bild av företagen har lojalitet stor betydelse för de företag vi undersökt 
och den viktigaste faktorn är att skapa öppen kommunikation mellan anställda och 
ledning. Lojalitet är viktigt i alla företag men särskilt viktigt i kunskapsintensiva företag 
som de vi undersökt. Vi har även förstått att lojaliteten stärks då de anställda tillåts ta 
egna initiativ och ledaren är lyhörd. 
 
Vårt syfte var att ta reda på hur två tjänsteföretag motiverar sina anställda för att öka 
lojaliteten. Nedanstående är ett förtydligande av vad vi har kommit fram till i vår 
undersökning.  Lojalitet börjar i ledarskapet där det är viktigt att ledaren är öppen och 
lyhörd. För att åstadkomma detta krävs till exempel karriärmöjligheter, semester och 
flextid. Dessa faktorer leder till lojala medarbetare, vilket har en positiv effekt på 
personalomsättningen. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

D 

Lojalitet 
- personalomsättning 

Motivationsmedel 
- karriärmöjligheter 
- semester 
- flextid

Ledarskap 
- öppenhet 
- lyhördhet 
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6.2 Förslag till vidare forskning 
Då vi anser att detta är ett intressant ämne ser vi möjlighet till vidare forskning inom 
området. Förslag till fortsatt forskning är att undersöka problemet även utifrån ett 
medarbetarperspektiv för att få en bredare bild av problemområdet. Det finns också 
möjlighet att undersöka andra branscher till exempel produktionsföretag för att se om det 
skiljer sig åt. Det är också tänkbart att göra en fördjupning inom en del av området, till 
exempel undersöka hur team påverkar lojaliteten.  
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Intervjufrågor 
 
Inför intervjun vill vi klargöra vad vi menar med följande begrepp: 
 
Motivation � med motiverad personal menar vi personal som känner att det är roligt att gå 
till jobbet och vill göra ett gott arbete eftersom de tror på företaget och dess framtid.  
 
Lojalitet � med lojalitet menar vi att anställda planerar att stanna kvar i företaget under de 
närmsta åren samt kan rekommendera företaget till andra. 
 
Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat i företaget? 
• Vad har du för position och hur länge har du haft den? 
• Hur många anställda har ni? 

 
Motivation 

• Varför tycker ni att det är viktigt att personalen är motiverad? 
• Hur arbetar ni aktivt för att motivera er personal? 
• Vilket sätt att motivera tycker ni är bäst? Ekonomisk belöning eller icke 

ekonomisk belöning? 
• Motiveras alla anställda på samma sätt eller utgår ni från varje enskild individs 

behov? 
 
Belöningar 

• Använder ni er av några belöningssystem? I så fall vilka? Ekonomiska och/eller 
icke ekonomiska?  

 
Om ni har ekonomiska belöningar.. 

• Vad består de ekonomiska belöningarna av?  
• Omfattas alla i personalen av belöningssystemet? 
• Kollektiva eller individuella belöningar? 
• Hur mäts de prestationer som ligger till grund för belöning? Är det uppsatta mål? 
• Vilken är målsättningen med belöningssystemet? 

 
Om ni har icke ekonomiska belöningar.. 

• Vad består de icke ekonomiska belöningarna av? 
T.ex. Sluta tidigare, flextid, semester, vidareutbildning, karriärmöjligheter? 

 
Lojalitet 

• Vad gör ni för att stärka lojaliteten hos era anställda? 
• Är lojaliteten bland era anställda viktig för er ekonomiska utveckling? 
• Hur viktigt anser ni att det är att personalen är lojala? 
• Vad tycker du är den största nackdelen med illojal personal? 
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Ledarskap 
• Har ni regelbundna enskilda samtal med personalen? 
• Om ni har det, vad är syftet med dem? 
• Har personalen mycket inflytande och kan påverka t.ex arbetstid och 

arbetsuppgifter? 
• Uppmuntras egna initiativ? 
• Vad gör ni för att bidra till personlig utveckling hos era anställda? 
• Vad gör ni för att skapa en god relation mellan ledning och personal? 
• Anser ni att det krävs gott ledarskap för att öka lojaliteten/motivationen? Eller styr 

faktorer som arbetsmiljö och arbetsuppgifter mer? Vad anser du? 
Team  

• Arbetar ni i team eller är det mest individuellt arbete? 
• Vilka fördelar/nackdelar ser du med teamarbete? 

 
Personalomsättning  

• Vad är den genomsnittliga anställningstiden? 
• Hur många har slutat arbeta hos er de senaste tre åren? 
• Är ni rädda att förlora er personal till konkurrenter? 
• Är det konkurrens om arbetskraften i er bransch? 
• Vad är största anledningen till att anställda har lämnat företaget? Vad gör ni för 

att motverka detta? 
 
 
 


