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Sammanfattning: 

Varje organisation är ett resultat av de individer som ingår i den, och därför är det självklart 

att organisationen och dess mål påverkas av den rådande motivationsnivån. Syftet med upp-

satsen är att undersöka vad som motiverar medarbetarna i en organisation, och hur den moti-

vationen yttrar sig i den dagliga verksamheten. Särskilt har vi intresserat oss för hur stor på-

verkan kommunikation mellan olika organisationsnivåer har på motivationen samt vilken ef-

fekt ansvarsfördelningen har på arbetstillfredsställelsen. För att uppnå det här har vi valt ut ett 

fallföretag, ISS Landscaping i Linköping, och genomfört en kvalitativ fallstudie genom ob-

servationer och intervjuer. Baserat på insamlad information och teori på området har vi kun-

nat dra en rad slutsatser om vilka faktorer som påverkar motivationen. Vi kan konstatera att 

det finns en mångfald av behov och åsikter om motivation bland de anställda på ISS Landsca-

ping. Framförallt har vi dock funnit att de motiveras av den stora friheten i arbeten och att 

arbetet sker utomhus. Kommunikationen kan förbättras i företaget och både ledningen och 

medarbetarna har ett delat ansvar för en god tvåvägskommunikation. Det delade ansvaret kan 

fastställas även när det gäller personlig utveckling. Företaget bör uppmuntra till utveckling 

och de anställdas uppgift är att själva göra en plan för sin egen kompetensutveckling. 
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Förord 
Det har varit intressant och lärorikt att skriva den här uppsatsen och vi vill tacka ledningen för 

vårt fallföretag, ISS Landscaping, för att vi fick möjlighet att göra vår studie där. Den här stu-

dien hade inte heller varit möjlig utan respondenterna och de övriga medarbetarna på ISS 

Landscaping och vi vill tacka dem för att de ställde upp och så frikostigt bidrog med sina erfa-

renheter och synpunkter. De har lärt oss mycket om sitt arbete och ökat vår förståelse om fe-

nomenet motivation. Vi vill också tacka vår handledare Malin Tillmar som på ett mycket bra 

sätt har hjälpt oss att se saker och ting ur ett annat perspektiv och som, utan att störa vår ar-

betsprocess, har gett oss konstruktiv kritik och varit ett stöd i vårt arbete. Slutligen vill vi ock-

så passa på att tacka våra familjer som har stöttat oss och ställt upp med betydelsefull hjälp 

under arbetets gång. 

 

 

Linköping 5 juni 2008 

 

 

Hala Khan och Anna Scharff 

  



  



Innehållsförteckning 

1 INLEDNING................................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND.........................................................................................................................................................1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION.......................................................................................................................................2 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................................................3 
1.4 SYFTE ...................................................................................................................................................................3 
1.5 AVGRÄNSNINGAR..............................................................................................................................................3 
1.6 DISPOSITION.......................................................................................................................................................4 

2 FÖRETAGSBESKRIVNING ........................................................................................................7 

3 METOD ....................................................................................................................................... 11 

3.1 VETENSKAPSTEORETISK ANSATS .................................................................................................................11 
3.1.1 Fallstudie .....................................................................................................................................................11 
3.1.2 Kvalitativ undersökning ................................................................................................................................11 
3.1.3 Tolkningsperspektiv......................................................................................................................................12 

3.2 UNDERSÖKNINGSDESIGN .............................................................................................................................13 
3.3 INSAMLING AV DATA ......................................................................................................................................13 

3.3.1 Tillvägagångssätt ..........................................................................................................................................13 
3.3.2 Observationer ...............................................................................................................................................13 
3.3.3 Intervjuer......................................................................................................................................................15 

3.4 ANALYS AV DATA.............................................................................................................................................17 
3.5 TROVÄRDIGHET...............................................................................................................................................18 

3.5.1 Sanningsvärde ..............................................................................................................................................18 
3.5.2 Överförbarhet ...............................................................................................................................................19 
3.5.3 Värderingar och förförståelse.........................................................................................................................20 

3.6 ETIK ...................................................................................................................................................................20 

4 REFERENSRAM.........................................................................................................................23 

4.1 BEHOVSSTYRD MOTIVATION ........................................................................................................................23 
4.1.1 Maslows behovshierarki................................................................................................................................23 
4.1.2 McClellands behovssystem.............................................................................................................................25 

4.2 KOGNITIV MOTIVATION ................................................................................................................................25 
4.2.1 Yttre och inre motivation...............................................................................................................................25 
4.2.2 Arbetsglädje = motivation ............................................................................................................................26 
4.2.3 Motivation och lärande .................................................................................................................................27 
4.2.4 Målsättningsarbete........................................................................................................................................28 

4.3 ORGANISATORISK MOTIVATION ..................................................................................................................29 
4.3.1 Herzberg et als hygien- och motivationsfaktorer .............................................................................................29 
4.3.2 Hackman & Oldhams modell för inre motivation ........................................................................................29 
4.3.3 Staws individorienterade organisation ............................................................................................................30 

4.4 KOMMUNIKATION OCH INFORMATION......................................................................................................31 
4.4.1 Kommunikation ...........................................................................................................................................31 

  



4.4.2 Information ..................................................................................................................................................32 
4.4.3 Återkoppling................................................................................................................................................32 

4.5 ANSVAR..............................................................................................................................................................34 
4.5.1 Medarbetarskap ...........................................................................................................................................34 
4.5.2 Ledarskap....................................................................................................................................................35 

5 EMPIRI........................................................................................................................................37 

5.1 FALLFÖRETAGET .............................................................................................................................................37 
5.2 EN DAG PÅ ISS LANDSCAPING .....................................................................................................................38 
5.3 MEDARBETARNAS ARBETSSITUATION.........................................................................................................40 

5.3.1 Behov ...........................................................................................................................................................40 
5.3.2 Arbetstillfredsställelse ...................................................................................................................................42 
5.3.3 Arbetsmiljö ..................................................................................................................................................44 
5.3.4 Lärande .......................................................................................................................................................46 
5.3.5 Mål..............................................................................................................................................................47 
5.3.6 Information och kommunikation...................................................................................................................50 
5.3.7 Återkoppling................................................................................................................................................52 
5.3.8 Ansvar och krav ..........................................................................................................................................54 
5.3.9 Ledarskap....................................................................................................................................................56 

6 ANALYS .......................................................................................................................................59 

6.1 BEHOV ...............................................................................................................................................................59 
6.2 ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE .......................................................................................................................61 
6.3 ARBETSMILJÖ....................................................................................................................................................63 
6.4 LÄRANDE...........................................................................................................................................................64 
6.5 MÅL ....................................................................................................................................................................66 
6.6 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION ......................................................................................................67 
6.7 ÅTERKOPPLING ...............................................................................................................................................69 
6.8 ANSVAR OCH KRAV .........................................................................................................................................72 
6.9 LEDARSKAP.......................................................................................................................................................74 

7 SLUTSATS ...................................................................................................................................77 

7.1 VAD MOTIVERAR MEDARBETARNA PÅ ISS LANDSCAPING OCH HUR YTTRAR SIG MOTIVATIONEN I 
DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN? .......................................................................................................................77 
7.2 VILKEN PÅVERKAN HAR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION MED LEDNINGEN PÅ DE 
ANSTÄLLDAS MOTIVATION?.................................................................................................................................77 
7.3 HUR SER ANSVARSFÖRDELNINGEN UT MELLAN DE ANSTÄLLDA OCH LEDNINGEN INOM 
FÖRETAGET OCH VILKEN EFFEKT HAR DET PÅ MEDARBETARNAS MOTIVATION? ..................................78 
7.4 AVSLUTANDE REFLEKTIONER......................................................................................................................79 

REFERENSER............................................................................................................................... 81 

TRYCKTA KÄLLOR..................................................................................................................................................81 
ELEKTRONISKA KÄLLOR......................................................................................................................................83 
MUNTLIGA KÄLLOR...............................................................................................................................................84 
INTERNT MATERIAL ..............................................................................................................................................85 

  



FIGURFÖRTECKNING ...............................................................................................................85 

FIGUR 1 ORGANISATIONSSCHEMA ISS..............................................................................................................85 
FIGUR 2 ORGANISATIONSSCHEMA ISS LANDSCAPING ..................................................................................85 
FIGUR 3 MASLOWS BEHOVSHIERARKI ...............................................................................................................85 

BILAGOR .......................................................................................................................................87 

BILAGA 1 INTERVJUGUIDE ..................................................................................................................................87 
 

  



  



1 Inledning 
 
 
I det här inledande kapitlet diskuterar vi det problemområde som ligger till grund för vår 
uppsats. Diskussionen utmynnar i vårt syfte med studien varefter vi presenterar de aktuella 
avgränsningarna och uppsatsens disposition. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Kaffekokaren avger en behaglig doft och stämningen är lugn medan den arbetande förmannen 

kort går igenom de arbetsuppgifter som avviker från det vardagliga. Det är varmt och skönt 

inomhus men ute blåser en kall vintervind. Medarbetarna är dock vana och efter genomgång-

en tar var och en lugnt och metodiskt tag i sina sysslor. Idag ska skräpet plockas, löven räfsas 

och häckarna klippas som alltid så här års. Samtal förs kontinuerligt med beställarna och 

spontan kontakt sker med de boende i området. Under en vanlig dag på ISS Landscaping ska 

arbetet skötas och avtalet hållas. 

 

Arbetet på ISS Landscaping innebär att medarbetarna kan arbeta fritt under eget ansvar. Teng-

blad (2006a) menar att svenska arbetstagare i hög grad tar ansvar för sitt arbete och sin egen 

utveckling men det betyder också, påpekar han, att de blir missnöjda med sin arbetssituation 

om de inte får ta ansvar eller ges möjlighet till egen utveckling. Det här menar Tengblad skil-

jer arbetsmarknaden i Sverige från andra länder. De anställda i fastighetsförvaltningsbran-

schen har sedan 1980-talet fått mer ansvar, ofta i form av egna ansvarsområden där många har 

ett helhetsansvar för fastighetsförvaltningen, enligt Johansson (1998). I och med det ökade 

ansvaret har de ofta fått egna kontor i sina respektive ansvarsområden. Det har dock medfört 

att de har kommit längre från ledningen för företaget, vilket har lett till att de identifierar sig 

mindre med företaget och det har skapat en vi-och-de-känsla, fann Johansson i en studie. Han 

menar att det ökade ansvaret ställer högre krav på att medarbetarna är serviceinriktade samti-

digt som den ökande klyftan till ledningen försvårar för företaget att uppfylla de servicekrav 

som kunden ställer. 

 

Det ingår mycket kundkontakter i arbetet på ISS Landscaping och för att upprätthålla avtalen 

krävs en viss servicegrad av de anställda. Inom Human Resource Management (HRM) står 

kundens intressen i fokus och de anställda förväntas göra allt för kundens bästa, menar Norén 
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(2000). I ett sådant synsätt blir företagets ansvar att se till att de anställda är serviceinriktade 

och ger kunden rätt kvalitet på de beställda tjänsterna, enligt Norén. Kontakterna mellan kun-

derna och personal på plats i bostadsområdet har blivit viktigare än kontakten mellan den av-

talsslutande personalen på företaget och beställaren av tjänsten, anger Johansson (ibid). I och 

med det ökade servicetänkandet har de anställda som utför servicen, som ofta kallas eller kal-

lar sig fastighetsskötare, fått en viktigare roll i företagen, menar Johansson vidare. 

 

Kommunikationen är avgörande då ledningen vill motivera sina medarbetare, enligt Kauf-

mann och Kaufmann (2005). Om företaget har dålig kommunikation märks det främst av an-

ställda på lägre organisationsnivåer, eftersom de har den mesta kontakten med kunderna, me-

nar Hagemann (1993). Ett företag har olika verksamhetsmål för till exempel lönsamhet, effek-

tivitet och marknadsandelar som också ska kommuniceras i organisationen. Det kan finnas ett 

samband mellan arbetstillfredsställelse på individnivå och arbetsproduktivitet på organisa-

tionsnivå, enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) men de anger också att det finns många 

olika faktorer såsom arbetets komplexitet och individers personlighet att ta hänsyn till. Det 

finns en övertro på att åtgärder från ledningen kan påverka en människas vilja att arbeta och 

förändra sina attityder och därmed öka produktiviteten, anser Staw (2003). Han menar att allt-

för lite energi läggs på de individuella begränsningarna i förmåga. En intressant aspekt är hur 

ett företag kan använda de olika faktorerna för att motivera sin personal och nå de här målen. 

Om företaget har som strategi att motiverade medarbetare är bra för konkurrensen, för om de 

anställda är motiverade får företaget behålla avtalen och kunderna varpå möjligheterna för 

god lönsamhet ökar. 

1.2 Problemdiskussion 
En organisation är ett resultat av de individer som ingår i organisationen, därför är det ound-

vikligt att företaget och dess mål påverkas av den rådande motivationsnivån. Vi avser att un-

dersöka hur motiverade de anställda är. Det är intressant, då vi har uppfattningen att det kan 

ha stor påverkan på om individen känner personlig tillfredsställelse och om företagets mål 

uppnås. Vårt huvudsakliga perspektiv är motivationen hos medarbetarna. Personalen på lägre 

organisationsnivåer i tjänsteföretag är lämpliga för att studera motivation eftersom personalen 

är mycket viktig i tjänsteföretag. Det bekräftas av en person på ledningsnivå i vårt fallföretag 

då han säger att: ”personalen är inte den viktigaste resursen, den är vår enda resurs” (intervju 

080506). Därför har vi valt att undersöka de kollektivanställda och de arbetande förmännen på 

ISS Landscaping, ett serviceföretag i fastighetsförvaltningsbranschen. 
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Det finns indikationer på att motivationen i företaget är låg (intervju 080125) och det skulle 

vara intressant att få veta anledningarna till att personalen inte är mer motiverad. Vår uppfatt-

ning är att arbete på låga organisationsnivåer är mer fysiskt påfrestande än arbete på högre 

organisationsnivåer. Dels ska arbetet i fallföretaget utföras utomhus oavsett väder och dels 

innehåller det tunga lyft och monotona arbetsuppgifter. Å andra sidan är personalomsättning-

en väldigt låg, ingen av de kollektivanställda med tillsvidareavtal har sagt upp sig på ISS 

Landscaping (intervju 080513). Det väcker intresset för att undersöka varför personalen är 

kvar i företaget och vi vill studera varför medarbetarna är så pass motiverade som de är. Som 

vi beskrev ovan har ansvarsfördelningen fått en ökad betydelse i branschen och är därför av 

intresse för vår studie. För att nå en förståelse för motivationen är också kommunikationen 

inom företaget en viktig del. Företaget kan inte uppnå de uppsatta målen om de inte är väl 

kommunicerade i organisationen. Målen är en förutsättning för god lönsamhet, vilket är en 

förutsättning för företagets fortlevnad och fortsatt anställning för personalen. Därför kan både 

ledningen och de anställda ha nytta av att få ökad inblick i motivationen och de bakomliggan-

de faktorerna. 

1.3 Frågeställningar 
Vad motiverar medarbetarna och hur yttrar sig motivationen i den dagliga verksamheten? 

− Vilken påverkan har information och kommunikation med ledningen på de anställdas 

motivation? 

− Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan de anställda och ledningen inom företaget och 

vilken effekt har det på medarbetarnas motivation?  

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att analysera orsakerna till medarbetarnas motivation och drivkrafterna bakom. 

Vi vill även belysa medarbetarnas motivation och därmed skapa en ökad förståelse för deras 

arbetssituation. Dessutom vill vi diskutera hur kommunikation och ansvarsfördelning kan leda 

till att både företagets mål och individens personliga tillfredsställelse uppnås på bästa sätt. 

1.5 Avgränsningar 
Ur organisatorisk synvinkel har vi valt att studera personalen i tre arbetsgrupper i företaget 

som är direkt involverade i det operativa arbetet på fältet samt deras arbetande förmän, efter-
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som de också deltar i det dagliga arbetet. Vi har därför valt att avgränsa oss och avser inte att 

studera produktionschefen eller organisationsnivåer över honom. Vi kommer inte att behandla 

områden som servicegrad, avtalens uppfyllnad eller beställarnas förhållande, även om sådana 

aspekter också påverkas av motivationen hos de anställda hos ISS Landscaping. 

1.6 Disposition 
För att ge läsaren en uppfattning om fortsättningen på uppsatsen presenterar vi här hur vi har 

valt att disponera den. 

 

Kapitel 2 – Företagsbeskrivning 

Det här kapitlet ger en beskrivning av vårt fallföretag, ISS Landscaping, och den organisation 

som medarbetarna är en del av, för att ge läsaren en uppfattning av den kontext som de an-

ställda på företaget befinner sig i. 

 

Kapitel 3 – Metod 

I metodkapitlet beskriver vi det praktiska tillvägagångssättet som vi har valt för att genomföra 

vår studie samt hur undersökningsprocessen har gått till för att läsaren ska kunna förstå studi-

en och dess resultat. Här beskriver vi också våra ställningstaganden, värderingar och vår för-

förståelse för att läsaren ska kunna bedöma trovärdigheten i resultaten. 

 

Kapitel 4 – Referensram 

I det här kapitlet presenterar vi tidigare forskning med teorier och modeller för att öka läsa-

rens förståelse för det studerade problemet. Vi har delat in det här avsnittet i behovsstyrda 

motivationsteorier, kognitiva motivationsteorier, organisatoriska motivationsteorier, kommu-

nikationsteorier och ansvarsteorier. 

 

Kapitel 5 – Empiri 

I kapitel fem beskriver vi våra erfarenheter från de observationer och intervjuer som vi har 

gjort. Efter ett par korta inledningsavsnitt som redogör för företagets utgångsläge och våra 

observationer ägnas huvuddelen av kapitlet åt de anställdas redogörelse för sin situation. 

 

Kapitel 6 – Analys 

Det här kapitlet redogör för den analys som vi har gjort av det empiriska materialet med hjälp 

av referensramen. Genom en diskussion av de företeelser som vi har studerat konstaterar vi 
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likheter och skillnader jämfört med den tidigare forskningen och vi förmedlar vår tolkning av 

det undersökta. Avsikten är också att läsaren bättre ska förstå hur vi har kommit fram till våra 

slutsatser. 

 

Kapitel 7 – Slutsats 

I det här avslutande kapitlet besvarar vi våra frågeställningar och presenterar de slutsatser som 

vi har kommit fram till i vår studie som ett resultat av den analys som vi redogjorde för ovan. 

Dessutom presenterar vi våra rekommendationer till ISS Landscaping och de anställda samt 

våra funderingar om framtida forskning. 
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2 Företagsbeskrivning 
 
 
Det här kapitlet ger en beskrivning av vårt fallföretag, ISS Landscaping, och den organisa-
tion som medarbetarna är en del av, för att ge läsaren en uppfattning av den kontext som de 
anställda på företaget befinner sig i. 
 
 

International Service System (ISS) är ett internationellt tjänsteföretag med 410 000 anställda i 

53 länder med huvudkontor i Danmark (ISS World 2008a). Idag är koncernen ett av de största 

företagen i världen som tillhandahåller stödtjänster (intervju 080125). Organisationen är upp-

byggd av verksamheterna städning, kontorsstöd, egendomsförvaltning, catering och säkerhet 

(se organisationsschemat i figur 1 nedan). I Sverige representeras företaget av ISS Facility 

Services AB som finns på mer än 100 orter i landet där de har drygt 12 000 anställda. De 

omsätter ca 4,5 miljarder kronor (ISS 2001a) och 60 % av den totala omsättningen kommer 

från städservice (intervju 080125). 

 

 

 
 

Figur 1: Organisationsschema ISS (2005) 

 

 

Verksamhetsgrenen egendomsförvaltning är organiserad inom ISS Property Services som 

arbetar med inre och yttre fastighetsskötsel (ISS 2001b). Där ingår vårt fallföretag ISS Lands-

caping som arbetar med den yttre skötseln som hanterar marken och utemiljön kring byggna-

der och i grönområden (ISS Landscaping 2008a). Verksamheten består av fem verksamhets-

grenar där projekteringen i regel kommer in först. De har som ansvar att ta reda på vilka krav 

kunden ställer och vilka resultat den förväntar sig. Landskapsarkitekter analyserar det aktuella 

området och lägger fram ett förslag till kunden samt utför de slutliga ritningarna (ISS Lands-
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caping 2008b). Anläggningsavdelningen tar hand om förarbetet i form av schaktarbete, vat-

ten- och avloppsanläggningar med mera (ISS Landscaping 2008c). Därefter tar avdelningen 

för skötsel över och sköter samt utvecklar det nyuppförda området (ISS Landscaping 2008d). 

ISS Landscaping utför också säkerhetsbesiktningar av träd och lekplatser i enlighet med EU-

normer och nationella standarder (ISS Landscaping 2008e) samt utbildning inom till exempel 

trädgårdsskötsel och områdessäkerhet (ISS Landscaping 2008f). 

 

 

 
 
 

Figur 2: Organisationsschema ISS Landscaping (intervju 080305) 
 

 

ISS Landscaping är bland de största företagen i Sverige inom sitt affärsområde. Företaget är 

ett relativt nytt företag som endast har varit med och konkurrerat på marknaden sedan år 

1992. Företaget har byggts upp med hjälp av uppköp av många lokala företag. ISS Landsca-

ping anser sig själva ha blivit ett kompetenshus med hjälp av de lokala företagens kompeten-

ser, kunskap och specialiteter (ISS Landscaping 2006a). Idag omsätter de med hjälp av sina 

500 anställda omkring 500 miljoner kronor. ISS Landscaping finns utspridda över hela landet, 

men har sin huvudsakliga verksamhet i de södra regionerna (ISS Landscaping 2008a). Vi har 

valt att undersöka ISS Landscaping distrikt Linköping/Norrköping, hädanefter kallat ISS 
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Landscaping, som har 25 fast anställda i den operativa verksamheten inklusive arbetande för-

män, en siffra som ökar med cirka 15 personer under sommarsäsongen som varar från april 

till oktober (intervju 080125). Samtliga ur den fast anställda personalen i den operativa verk-

samheten är män och våra respondenter ingår uteslutande i den kategorin. Respondenterna är 

mellan 35 och 60 år gamla. 

 

ISS Landscapings kunder har många gånger gett ISS Landscaping i uppdrag att själva komma 

på förslag och lösningar till uppdraget och sedan verkställa det (ISS Landscaping 2006a). ISS 

Landscaping arbetar endast mot företag och har två huvudkategorier av kunder: statligt eller 

kommunalt ägda fastighetsbolag samt privata fastighetsägare. När kunden är en offentlig upp-

dragsgivare sker en offentlig upphandling. Avtal skrivs i regel på tre år med en uppsägnings-

tid på sex månader. I fallet med privata fastighetsägare har ISS Landscaping en möjlighet att 

själva kontakta fastighetsägaren med ett förslag och kunden kan själv välja vem de vill anlita 

för uppdraget. Den här processen är betydligt enklare än en offentlig upphandling och är att 

föredra för entreprenören. (Intervju 080125) 
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3 Metod 
 
 
Följande kapitel beskriver det praktiska tillvägagångssättet som vi har valt för att genomföra 
vår studie samt hur undersökningsprocessen har gått till för att läsaren ska kunna förstå stu-
dien och dess resultat. Här beskriver vi också våra ställningstaganden, värderingar och vår 
förförståelse för att läsaren ska kunna bedöma trovärdigheten i resultaten. 
 
 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

3.1.1 Fallstudie 
Vi valde att göra en fallstudiebaserad undersökning där vi kunde göra en intensiv undersök-

ning av organisationen. Bryman och Bell (2005) förklarar att en fallstudie behandlar den uni-

ka och ofta svåröverskådliga situationen som det aktuella fallet påvisar. Patton (2002) gör 

tillägget att ett specifikt fall ofta består av flera små fall. Företaget i vår studie, består av flera 

människors redogörelser som då kan sägas utgöra små fall i det studerade fallet. När vi fort-

sättningsvis pratar om fall menar vi dock företaget. 

 

Den informationsrika miljön och de unika dragen i ett specifikt fall möjliggör att ingående 

klarlägga de för studien intressanta aspekterna, menar Bryman och Bell (ibid). En fördel med 

en fallstudie är också att den möjliggör en undersökning när det finns många och komplexa 

variabler i fallet, tillägger Merriam (1994), vilket det gör i vårt fall där motivation inte enkelt 

låter sig undersökas. Med hjälp av en fallstudie ville vi öka förståelsen för de frågor som vi 

har ställt upp i vår undersökning. Vi ville förstå hur, varför och vad det är som motiverar de 

anställda på vårt fallföretag. En fallstudie skapar en sådan djupare förståelse för det som stu-

deras, menar Gummesson (2007) och Merriam påpekar att fallstudier också ger en bättre för-

ståelse för de bakomliggande faktorerna. Hon fortsätter med att förklara att i en fallstudie stu-

deras människors uppfattning av sin situation och sin omgivning och att en fallstudie försöker 

beskriva verkligheten så som människorna upplever den. Det beskriver på ett bra sätt vad vi 

sökte. 

3.1.2 Kvalitativ undersökning 
Vi har använt oss av en kombination av kvalitativa metoder då vi har utfört både observatio-

ner och intervjuer. Det är lämpligt att välja någon form av kvalitativ metod då fokus ligger på 

intervjupersonerna och deras egna åsikter, enligt Bryman och Bell. De beskriver vidare de 
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kvalitativa metoderna som ett hjälpmedel för att göra de enskilda individerna i undersökning-

en till språkrör för sin sociala verklighet och hur de uppfattar sin roll i den ständigt föränderli-

ga sociala omgivningen. Andersson (1998) påtalar att i och med den här tvåvägskommunika-

tionen uppfattas undersökningsobjektet som ett subjekt istället för ett objekt. Å andra sidan 

påpekar han risken att resultatet därmed blir subjektivt i någon mån då det blir beroende av 

vilka individer som undersöks. En av de stora fördelarna som Andersson påpekar med kvalita-

tiv forskning är det djup som kan nås i undersökningen och att undersökningen kan utföras 

med större flexibilitet. Vi ville skapa förståelse för de anställda på ISS Landscaping och vi 

ansåg liksom Hartman (1998) att vi behövde göra det med hjälp av en tolkning av både 

kroppsspråk och talspråk. Där kunde vi dra nytta av våra kvalitativa metoders flexibilitet, ef-

tersom vi gjorde öppna och deltagande observationer samt semi-strukturerade intervjuer, vil-

ket vi beskriver nedan. 

3.1.3 Tolkningsperspektiv 
Vi har ett tolkningsperspektiv med hermeneutisk inspiration som Bryman och Bell (2005) 

anser bygger på en önskan att förstå meningen i människors beteende, vilket vi uppnådde ge-

nom att tolka de sociala handlingarna. Vi får kunskap om sociala handlingar genom insikt om 

deras sammanhang, menar Egidius (1986). Det som förklarar ett visst beteende beror på vil-

ken situation och vilket sammanhang som personen befinner sig i. Han anser vidare att genom 

en dialog och samspel med vår omvärld kan vi bättre förstå det sammanhanget och den me-

ning som ligger till grund för människors beteende. När vi hade gjort vår fallstudie upplevde 

vi också att det var först därefter som vi kunde förstå beteendet. 

 

Det är inte bara med språket som en människa uttrycker sig, menar Andersson (1979), utan 

även med sitt ansikte, sin kropp och med de materiella saker som hon omger sig med. De so-

ciala handlingarna skiljer sig från person till person och Andersson anser att för att förstå det 

här måste undersökarna söka efter att förstå helheten, vilket de endast kan göra genom att 

närma sig fenomenet med engagemang och ett aktivt deltagande. Vi utförde deltagande ob-

servationer där vi hade möjlighet att både lyssna till deltagarnas berättelser och samtidigt iakt-

ta deras kroppsspråk och se deras omgivning. För att få den här helhetsförståelsen menar An-

dersson att det inte räcker med endast förnuft utan att det också är nödvändigt att använda sig 

av känsla. Som Alvesson och Sköldberg (1994) påpekar kan inte någon med sin tolkning göra 

anspråk på att ha nått fram till en sanning. Eftersom både den sociala kontexten och den per-

son som gör tolkningen av den kontexten ständigt förändras kan dessutom endast en förståelse 
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för den aktuella situationen vid den aktuella tidpunkten nås. Vi använde vår förförståelse (se 

nedan) och befintlig teori på området för att få en inledande förståelse för problemet som 

skulle studeras. I och med vår undersökning både bekräftades och dementerades delar av vår 

tidigare kunskap. Vi utnyttjade sedan de fördjupade insikterna i vår analys av empiri och teori 

och på så sätt har vår tolkning lett till de resultat som vi presenterar nedan. 

3.2 Undersökningsdesign 
Vår avsikt var att utföra vår undersökning i enlighet med Bryman och Bells (2005) uppställ-

ning av de centrala stegen för en kvalitativ undersökning. Med hjälp av teori på området ville 

vi öka vår förståelse för det som vi skulle undersöka och som ett första steg ställde vi upp en 

rad generella frågor som vi önskade skulle ge svar på våra frågeställningar. I steg två valde vi 

ut lämpliga grupper och personer att undersöka för att i det tredje steget samla in de data vi 

sökte. Genom att genomföra observationer fick vi en uppfattning om huruvida de frågor, som 

vi inledningsvis hade ställt oss, var relevanta för vår studie. I det fjärde steget tolkade vi den 

insamlade informationen och i kombination med ytterligare teori åstadkom vi en snävare spe-

cificering av problemformuleringen. I och med det här angreppssättet lämnades utrymme för 

anpassning och förändring av studien inför de djupintervjuer som vi sedan utförde i det femte 

steget. Det sjätte och sista steget blev i enlighet med Bryman och Bells uppställning att utföra 

den slutliga analysen och dra våra slutsatser från undersökningen. 

3.3 Insamling av data 

3.3.1 Tillvägagångssätt 
Innan observationerna och intervjuerna genomfördes beslöt vi oss för vilken information vi 

ville få från dem och vad som var tillräcklig information för att kunna besvara vårt syfte, vil-

ket Lantz (1993) påpekar är viktigt att klargöra. Den som utsågs till huvudintervjuare vid in-

tervjuerna var den som tog den direkta kontakten med respondenten för att förenkla kommu-

nikationen (Krag Jacobsen 1993) och var den som hade huvudansvaret för intervjun. Intervju-

ernas längd berodde på hur mycket respondenterna hade att berätta och tog mellan 50 minuter 

och 1 timme och 40 minuter. 

3.3.2 Observationer 
Båda vi författare utförde tre observationer vardera, en observation i varje arbetsgrupp, och 

alla varade en hel arbetsdag, vilket innebär att vi alltså utförde totalt sex observationer. Det 

varierade om vi följde en eller två personer under de här arbetsdagarna. Det finns olika vari-
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anter av observationer och vi valde att använda oss av deltagande observationer på ISS 

Landscaping, vilket Gummesson (2007) förklarar innebär att de som utför undersökningen 

själva aktivt deltar i arbetet. Observationerna var öppna, vilket enligt Bryman och Bell (2005) 

betyder att medarbetarna kände till att vi utförde en studie. Vi valde att utföra ostrukturerade 

observationer, vilket Merriam (1994) menar innebär att bestämma fokus för observationen 

men utan att låsa den. Det ostrukturerade arbetssättet hjälpte oss att förstå och upptäcka de 

aspekter som vi själva inte hade haft möjlighet att träffa på tidigare, något som Gustavsson 

(2007) påpekar är viktigt. 

 
I och med observationerna kunde vi själva skapa oss en uppfattning om aktiviteterna, vilket 

Patton (2002) menar annars endast baseras på deltagarnas redogörelser. Med observationer 

kan de som observerar se det som är oväntat och sådant som avviker, menar Ekholm och 

Fransson (2002) och Merriam (ibid) tillägger att undersökarna kan uppmärksamma saker som 

deltagarna har blivit för hemmablinda för att se. Observationer ger en möjlighet att se det som 

respondenterna tar för givet och därför inte tänker på att berätta vid en intervju eller det som 

de inte vill tala om, anger Patton. Bryman och Bell (ibid) menar att i synnerhet deltagande 

observation också möjliggör för observatörerna att lättare förstå respondenternas sammanhang 

och deras beteenden tack vare att observatörerna följer med i deltagarnas arbete och samver-

kar med dem i deras vardag. Metoden med deltagande observation gav oss en möjlighet att 

vara med de anställda i deras dagliga arbete och själva uppleva deras arbetssituation. Jämfört 

med intervjuer ledde observationerna till att vi fick en djupare kontakt med deltagarna då vi 

fick en chans att lära känna dem bättre, vilket Bryman och Bell skriver om. 

 

En nackdel som Merriam (ibid) nämner med observationer är att det måste ske en subjektiv 

tolkning av det som observeras, något som dock är fallet för alla kvalitativa metoder och som 

kan minskas med noggranna förberedelser och tillförlitliga metoder. En nackdel med delta-

gande observationer är också att det är tidskrävande och det kräver också mer tid från företa-

get som studeras, menar Ekholm och Fransson (ibid). Även om deltagarna arbetade på som 

vanligt tog det tid för dem att ta hänsyn till oss och förklara rutinerna för oss. Å andra sidan 

innebar vi extra arbetskraft då vi utförde samma arbetsuppgifter som deltagarna. Ekholm och 

Fransson menar vidare att det tar tid för observatörerna att bli en del av de observerade perso-

nernas vardag så att de inte längre stör det naturliga beteendet. Om det inte hade varit för vår 

undersökning hade vi inte närvarat i deltagarnas miljö och därmed påverkade vi deltagarna 

och deras naturliga miljö, något som i sin tur påverkar observationerna, enligt Bryman och 
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Bell (ibid). Vi försökte dock att smälta in och uppmuntrade deltagarna att agera som de skulle 

ha gjort även om vi inte hade varit där. En risk med att genomföra deltagande observation på 

ett stort företag, som ISS, är att vi som observatörer inte kunde få information och kunskap 

om hela organisationen, utan endast om den del av organisationen som vi valde att närvara på, 

vilket Bryman och Bell påpekar. Våra observationer har dock skett i den del av organisationen 

som ligger i fokus för vår studie och relevant information om den övriga organisationen har vi 

fått genom interjuver med ledningen och internt informationsmaterial. 

 
Under observationerna bar vi med oss block och penna och efteråt noterade vi sådant som 

hade sagts eller gjorts som var av intresse för studien. Andra sätt att dokumentera sätter i allt 

för stor utsträckning deltagarnas fokus på observationen i sig, påpekar Merriam (ibid), vilket 

vi håller med om. Hon anser dock att det här förfarandet innebär en nackdel då det kräver ett 

gott minne. Hon menar att det är viktig att direkt efter observationen sätta sig ner och göra 

anteckningar, vilket vi också avsatte tid för. 

3.3.3 Intervjuer 
I inledningen av vårt arbete genomförde vi en längre ostrukturerad intervju med personer i 

ledningen på ISS Landscaping. Vi gjorde även kortare tilläggsintervjuer med liknande upp-

lägg för att få information som vi saknade. Merriam (1994) skriver att ostrukturerade inter-

vjuer är en bra metod när kunskapen om ämnet är liten och när mer information behövs för att 

kunna formulera relevanta frågor inför senare intervjuer. Det är lämpligt inför studier på ett 

nytt område, menar Ekholm och Fransson (2002) och intervjuer är enligt författarna också ett 

sätt att få respondentens egna synpunkter på det studerade ämnet. Eftersom vi inte kände till 

branschen fick vi med de här intervjuerna bra insikt i företagets situation. 

 

För våra intervjuer med personalen i arbetsgrupperna valde vi att genomföra semi-

strukturerade intervjuer, med en intervjuguide innehållande fördefinierade frågor, se bilaga 1, 

vilket innebar att vi hade våra frågor nedskrivna i en ordning som vi kunde ställa dem i. Inter-

vjuguiden fungerade dock mest som ett underlag och det var inte något som vi var hårt struk-

turerade efter. Det här arbetssättet är enligt Bryman och Bell (2005) lämpligt för att redan från 

början ge intervjun ett uttalat fokus men samtidigt lämna öppet för flexibilitet. De menar att 

kvalitativa intervjuer ger möjlighet att anpassa intervjun i stor utsträckning efter intervjuper-

sonens svar. Det kan göras genom att ändra på frågornas ordningsföljd och ställa följdfrågor 

för att få ut så mycket relevant information för studien som möjligt av intervjun. Semi-

strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren kan ta tillvara på idéer som dyker upp under 
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intervjuns gång, anger Merriam (ibid). Bryman och Bell påpekar att flexibiliteten som den här 

intervjuformen ger är en fördel när fler personer ska intervjua. Genom att vi utgick från inter-

vjuguiden som gav en viss struktur blev det lättare att kategorisera svaren och jämföra inter-

vjuerna med varandra. 

 

Vi utförde intervjuer i alla de tre arbetsgrupperna där vi intervjuade den arbetande förmannen 

och två andra personer i vardera arbetsgruppen, det vill säga totalt nio personer. Vår avsikt var 

att välja personer som kunde ge oss intressant information ur vår studies perspektiv samt att få 

en bra blandning av olika synpunkter. Observationerna kan ge vägledning inför urvalet till 

intervjuerna, menar Merriam (ibid), vilket också var en av våra avsikter med observationerna. 

Vi valde bland de personer som tidigare hade bidragit med intressanta aspekter och som dess-

utom hade varit positiva till att delta i en intervju. Johansson Lindfors (1993) skriver om av-

siktliga urval att vilken enhet som helst kan väljas, förutsatt att den kan förväntas ge relevant 

information till det som undersöks. Det viktigaste är att urvalet görs på ett sådant sätt att de 

utvalda personerna tillför studien så mycket information som möjligt och det ska vara inter-

vjupersoner som kan bidra till den förståelse som eftersöks, menar Merriam. 

 

Det är viktigt att skapa en miljö som respondenten kan känna sig bekväm i för att han eller 

hon därmed har lättare att hålla sig till sanningen, menar Gustavsson (2007). Stenberg (2001) 

betonar att en lugn miljö, där intervjun inte avbryts, är viktig för att en högre kvalitet på inter-

vjun ska nås. När varje intervju bokades in frågade vi därför om det fanns en lugn lokal i när-

heten av respondenternas arbetsplats, vilket de alltid ordnade. Vi valde att båda två vara när-

varande vid intervjuerna och Bryman och Bell (ibid) menar att det då är lättare att notera det 

icke-verbala språket och att möjligheterna att både anteckna och kunna koncentrera sig på 

samtalet ökar. Stenberg anser att det innebär en risk att intervjupersonen känner sig underläg-

sen. Vi hade med oss det här i bakhuvudet men de anställda gjorde redan vid våra observatio-

ner ett lugnt och tryggt intryck varvid vi fortsatte på vår inslagna linje. Ekholm och Fransson 

(ibid) uppfattar intervjun som en interaktion mellan intervjuare och respondent där båda parter 

är lika aktiva. Efter intervjuerna kunde vi konstatera att vi genom att vara två fick en bättre 

dynamik, eftersom vi mer naturligt kunde föra ett samtal. Vi märkte snart också att det inte 

verkade göra respondenterna obekväma utan de gav intryck av att vara avslappnade. 

 

Vi har både fört anteckningar och spelat in de semi-strukturerade intervjuerna, vilket Gustavs-

son (ibid) påpekar kan vara bra att göra. En fördel med att spela in intervjuerna är att det då 
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går att försäkra sig om ordagranna citat, menar Gustavsson (ibid). Vi förde anteckningar som 

en säkerhetsåtgärd ifall inspelningsutrustningen inte skulle fungera och för att notera kropps-

språket. Bryman och Bell (ibid) påtalar att inspelning ställer stora krav på inspelningsutrust-

ningen vars tillförlitlighet vi dock säkerställde vid flera test innan. De anser också att utrust-

ningen kan hindra intervjupersonerna från att känna sig avslappnade men Merriam (ibid) re-

dogör för att många forskare upplever att de flesta intervjupersoner efter inledningsskedet 

glömmer bort utrustningen. Det här är också Krag Jacobsens (ibid) uppfattning då han menar 

att det är viktigare hur intervjuaren hanterar utrustningen än att det finns teknisk utrustning på 

platsen. Vår uppfattning är att samtliga av våra intervjupersoner kände sig bekväma trots att vi 

spelade in samtalen, så snart vi hade klargjort att materialet skulle hanteras konfidentiellt. 

 

Intervjuerna bör dessutom transkriberas, anser Bryman och Bell (ibid), vilket vi också gjorde. 

Transkription är bra för att det fångar intonation, pauser och det som respondenten trycker 

extra mycket på, menar Silverman (2004). Han anser att det är ett bra sätt att organisera mate-

rialet på. Det är dock viktigt att vara medveten om att en transkription inte kan fånga den ut-

veckling av relationen mellan intervjuperson och intervjuare som har skett under intervjuns 

gång, påpekar Ekholm och Fransson (ibid), vilket vi istället försökte fånga i våra anteckning-

ar. Merriam (ibid) förordar användandet av en loggbok som hon beskriver som en transkrip-

tion av de för studien viktiga delarna. I loggboken skapade vi utrymme för våra egna kom-

mentarer vid sidan om transkriptionen. Efter transkriptionen menar Gustavsson att det är först 

när respondenten har läst igenom och godkänt det transkriberade materialet som det kan an-

vändas i skrift och våra intervjupersoner fick efter intervjun godkänna det material som hade 

använts. 

3.4 Analys av data 
Det är en fördel att innan observationer och intervjuer ta reda på hur analysen ska genomfö-

ras, anser Lantz (1993). I och med att vi gjorde det kunde vi som intervjuare genomföra inter-

vjuerna på ett bättre sätt och intervjuerna blev mer tillförlitliga och giltiga som underlag för 

analysen. Trovärdigheten ökar också om fler personer är med och samlar in de data som be-

hövs för studien, eftersom de då tillsammans kan genomföra analysen med flera infalls-

vinklar, menar Johansson Lindfors (1993). Vi gjorde båda observationer i samma arbetsgrup-

per och var båda närvarande vid samtliga intervjuer. 
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Redan under det att datainsamlingen pågår anser Merriam (1994) att materialet behöver ana-

lyseras. En kontinuerlig analys minskar risken för inkomplett data samt en upprepning av re-

dan känd data. Eftersom datainsamlingen pågick utspridd under två veckor transkriberade vi 

intervjuerna och påbörjade dataanalysen redan i insamlingsperioden. Som första steg i vår 

analys började vi med att leta efter den information i det insamlade materialet som vi ansåg 

var intressant för just vår studie. Stenberg (2001) beskriver hur uttryck som verkar centrala 

framstår vid analysen och vi fann snart begrepp och beskrivna situationer som var återkom-

mande. De här begreppen kan samlas i olika kategorier, enligt Bryman och Bell (2005). Nästa 

steg blev därför att kategorisera informationen som vi hade fått fram, för att lättare kunna för-

stå och kunna tolka den. Efter hand framstod ett begränsat antal centrala fenomen ur det stu-

derade materialet. Vi valde då att undersöka de kategorier som både hjälpte oss att besvara 

vårt syfte och frågeställningar, och som vi dessutom ansåg var viktiga för respondenterna. 

Sedan kom våra tolkningar av intervjuerna att resultera i en fördjupning av teorierna. För att 

vår analys skulle bli trovärdig kopplade vi empirin till teorier som vi ansåg vara relevanta för 

undersökningen, vilket Lantz (ibid) framhåller som viktigt. 

3.5 Trovärdighet 
Det är mycket viktigt att läsaren måste kunna lita på att resultaten från en studie är tillförlitli-

ga, anger Merriam (1994), men hon säger samtidigt att det är svårt att mäta. Hon menar vidare 

att en redogörelse för utredarnas förutsättningar, antaganden och teoretiska perspektiv ökar 

trovärdigheten och vi hoppas i det här avsnittet att tillgodose de frågor som kan uppstå på den 

punkten. 

3.5.1 Sanningsvärde 
Med sanningsvärde menar Merriam (1994) om studien ger svar på forskningsfrågorna och i 

hur hög grad svaren stämmer överens med verkligheten, något som framförallt i kvantitativa 

undersökningar brukar kallas intern validitet. Läsaren kan dock inte ta del av den subjektiva 

verkligheten, fortsätter Merriam, och därför måste läsaren kunna göra en bedömning av den 

tolkning som har gjorts.  

 

Giltigheten för studien och trovärdigheten hos insamlad data kan förstärkas med triangulering, 

menar Johansson Lindfors (1993). Det innebär bland annat att olika metoder varieras när det 

aktuella ämnet studeras för att i efterhand verifiera de resultat som kommer fram (Merriam 

ibid). Med hjälp av vårt val av kvalitativa metoder kunde vi använda oss av både observatio-
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ner och intervjuer för att jämföra våra utfall med varandra. Vi var båda två närvarade vid ob-

servationerna, vilket Yin (2007) menar ökar trovärdigheten för informationen. Sanningsvärdet 

ökade också tack vare att vi fick god access till företaget genom kontakter, se nedan. 

  

En intervjuare kan öka tillförlitligheten för intervjun genom att se till att den intervjuade får 

intervjun muntligt sammanfattad innan den avslutas, hävdar Lantz (1993). Det ger responden-

ten chansen att påpeka missuppfattningar och göra tillägg. Vi sammanfattade den information 

som var relevant för våra frågeställningar och gav tid för kommentarer och tillägg. Eftersom 

vi lät våra intervjupersoner godkänna sina utsagor blir det ytterligare en deltagarkontroll, vil-

ket Merriam (ibid) menar också är ett sätt att öka trovärdigheten för studien. 

 

Så pass många intervjuer måste genomföras så att forskningsfrågorna prövas i så stor ut-

sträckning som möjligt, menar Johansson Lindfors (ibid). Vi valde att bestämma antalet inter-

vjuer innan intervjuerna påbörjades, vilket Repstad (2007) förespråkar. Han menar att det i 

förväg går att bestämma antalet intervjuer som önskas genomföras, men antalet intervjuer bör 

ökas om inte mättnadskänslan är uppnådd. Den är uppnådd när respondenterna inte längre 

tillför någon ny information till undersökningen. Efter våra nio genomförda intervjuer kände 

vi att vi hade uppnått den här mättnadskänslan som Repstad beskriver. 

3.5.2 Överförbarhet 
Överförbarhet förklarar Merriam (1994) med i vilken grad resultaten från undersökningen kan 

överföras på andra situationer, det vill säga hur stor generaliserbarheten är, vilket i kvantitati-

va undersökningar brukar kallas för extern validitet. Merriam tycker att en generalisering blir 

ointressant i en fallstudie, eftersom fallet som studeras inte har valts slumpmässigt utan tvärt-

om medvetet har valts efter ändamål. Hon menar ändamålet med undersökningen är att förstå 

ett fenomen. Dessutom står kvaliteten på resultaten i fokus och möjligheten att generalisera är 

inte utslagsgivande. 

 

Generaliserbarheten är inte ett självändamål, anser Johansson Lindfors (1993), istället är det 

är det viktigare för fallstudier om andra människor med studiens hjälp kan få en ökad förståel-

se för sin egen situation. Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att genom att förstå andra 

kan vi förstå oss själva. I det specifika är det möjligt att finna det generella och för att öka den 

möjligheten måste den kontext, som studien utförs i, beskrivas noggrant, menar Merriam 

(ibid). Det är viktigare att fånga respondentens åsikt än att klargöra huruvida den redogörelsen 
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som ges är sann. Vi har i vår uppsats försökt redogöra för respondenternas åsikter och göra 

dem begripliga och tillgängliga för läsarna och det är upp till läsarna att avgöra i vilken ut-

sträckning resultatet är användbara i deras unika situation. 

3.5.3 Värderingar och förförståelse 
Alla människor bär på fördomar och en förförståelse, vilket under till exempel en intervju 

påverkar båda parter, menar Merriam (1994). Hon påpekar vikten av att intervjuarna inte ar-

gumenterar med respondenten, lyssnar aktivt, läser av de icke verbala signalerna och känner 

av stämningen. Vi beaktade de här faktorerna och tillämpade dem under intervjuerna. När vi 

försöker förstå vår omgivning och därför tolkar den anser Andersson (1979) att vi inte kan 

vara opartiska. Eftersom vi båda har arbetat på lägre organisationsnivåer medför det att vi har 

en viss förförståelse, vilket vi anser kan ha påverkat vår uppsats både positivt och negativt. 

Det positiva är att vi lättare kunde skapa oss en bild av personalens arbete och även förstå de 

anställda på ett bättre sätt. Våra studier på ekonomprogrammet vid Linköpings universitet har 

också färgat vår uppsats, genom att vi har utnyttjat den kunskap som vi har tagit in genom 

åren. Vi är medvetna om det här och vi hade med oss de här insikterna under observationerna 

och intervjuerna för att påverka våra respondenter så lite som möjligt och komma närmare 

sanningen som Gustavsson (2007) uttrycker det. Vi har också genom att påminna varandra 

om fenomenet förförståelse och genom att diskutera i vilken grad våra intryck har färgats av 

den försökt förvissa oss om att vara sakliga och opartiska. 

3.6 Etik 
När det gäller de etiska aspekterna av observationer och intervjuer bör respondenterna få till-

räckligt mycket information, menar Krag Jacobsen (1993). Han menar att respondenten minst 

bör få veta i vilken roll han eller hon ska observeras eller intervjuas, vilka teman som ska be-

handlas och på vilket sätt intervjun eller observationen är viktig för undersökningen. Informa-

tionskravet enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär vidare att respondenterna bör informeras 

om ändamålet med intervjun, det vill säga vad informationen skulle användas till. Noggrann 

information bör också ges om att uppgifterna som framkommer under intervjun kommer att 

hanteras konfidentiellt, enligt Bryman och Bell (2005). Vi informerade därför deltagarna om 

ovanstående samt alla delar av undersökningen som vi ansåg skulle kunna påverka dem och 

som de skulle kunna tänkas vara intresserade av. 
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Som tidigare nämnts fick vi god access till fallföretaget, vilket är tack vare att en av oss kän-

ner den tidigare distriktschefen på ISS Landscaping genom privata kontakter. En fördel med 

att vi hade personliga kontakter var att det var på det sättet som vi fick tillgång till företaget. 

Det medförde också att vi fick en god inblick i det studerade fallet. Det ställer dock särskilda 

krav på oss och det har vi hanterat på flera sätt. Vi har noggrant informerat samtliga respon-

denter om det här och vårt intryck är att de inte kände sig besvärade av det. Den tidigare di-

striktschefen har inte längre något personalansvar (intervju 080125) och därför anser vi att de 

negativa konsekvenserna att en av oss känner honom sedan tidigare ytterligare har minskat. 

Vi fattade även ett gemensamt beslut tillsammans med honom om att han och den aktuella 

författaren inte vid några tillfällen fick diskutera vår studie privat (intervju 080125). Det här 

gjorde det lättare för oss att uppfylla konfidentialitetskravet i enlighet med Vetenskapsrådets 

(ibid) rekommendationer. 

 

I den här uppsatsen har vi haft för avsikt att följa personuppgiftslagen (PUL) som innebär att 

deltagarnas personuppgifter skyddas (SFS 1998:204). Vi informerade deltagarna om att den 

information som de delade med sig inte skulle kopplas ihop med dem personligen i vår upp-

sats. Vi skrev och sparade vår information på ett sätt som gjorde att det var svårt för obehöri-

ga att identifiera deltagarna. Ytterligare ett sätt att skydda deltagarnas identitet var att vi be-

gärde att de arbetande förmännen inte skulle namnge deltagarna för någon annan i organisa-

tionen. Det här gjorde sammantaget att vi bättre kunde säkerställa att deltagarnas identitet 

skulle skyddas och vi anser oss därmed ha uppfyllt konfidentialitetskravet ovan. De uppgifter 

som deltagarna delade med sig av via observationer och intervjuer har bara använts till den 

här uppsatsen, vilket också är i enlighet med nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (ibid). 

 

Det faktum att respondenterna efter intervjuerna har godkänt sina utsagor löser inte det etiska 

problemet att respondenterna inte alltid förstår konsekvenserna av en publicering, menar Krag 

Jacobsen (ibid). Det är de som utför studien som sitter inne med kunskap hur det som sägs 

påverkar andra personer och de har också kvar det moraliska ansvaret. Vi har under analysen 

av det empiriska materialet haft det här i åtanke och har försökt att sätta oss in i hur resultaten 

kommer att påverka våra respondenter. 

 

Samtyckeskravet enligt Vetenskapsrådet (ibid) uppfylldes genom att samtliga deltagare in-

formerades om att de studerades för en undersöknings skull. Här var det även viktigt att vi 

informerade deltagarna om att deras medverkan i observationerna och intervjuerna var frivil-
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lig, vilket innebär att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när de så önskade om det inte 

skulle kännas rätt. Vi fick även samtycke från både den nya distriktschefen och den mark-

nadsansvarige på ISS Landscaping om att få göra våra observationer och intervjuer med per-

soner som vi själva anser passar vår undersökning. 
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4 Referensram 
 
 
I det här kapitlet presenterar vi tidigare forskning med teorier för att öka läsarens förståelse 
för det studerade problemet. Vi har delat in det här avsnittet i behovsstyrda motivationsteori-
er, kognitiva motivationsteorier, organisatoriska motivationsteorier, kommunikationsteorier 
och ansvarsteorier. 
 
 

4.1 Behovsstyrd motivation 
Motivation kan förklaras med hjälp av behovsteorier, enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) 

varför vi kort redogör för några av de viktigaste här nedan.  

4.1.1 Maslows behovshierarki 
Maslow gjorde ett nyskapande inlägg då han kategoriserade människors huvudsakliga behov 

och ställde upp behovstrappan och hans teorier är fortfarande betydelsefulla i den moderna 

organisationspsykologin, anser Kaufmann och Kaufmann (2005). Så snart ett behov är till-

fredsställt infinner sig genast andra, högre, behov och det är därför de kan rangordnas i en 

hierarki, anser Maslow (1987) själv. 

 

De fysiologiska behoven är utgångspunkten för motivationsteorin och kan vara till exempel 

hunger, sömn, fysisk aktivitet och sex, menar Maslow (ibid). Nästa steg är säkerhetsbehoven 

som kan bestå av stabilitet i tillvaron, skydd, en tillvaro utan rädsla, oro eller kaos men det 

innebär också ett behov av struktur i form av lagar och regler. När de här två nivåerna är till-

fredsställda, vilket är det normala i ett fungerande samhälle, är de inte längre någon motiva-

tionsfaktor. Härnäst i hierarkin kommer tillhörighets- och kärleksbehoven, vilket innebär be-

hov av relationer med vänner, en partner eller barn, enligt Maslow. Det kan också innebära en 

grupptillhörighet där känslor av ensamhet, utfrysning och rotlöshet kan undvikas. 

 

Uppskattningsbehovet, som är det fjärde steget, innebär dels behov som kommer från den 

egna personen, såsom prestationer, kompetens, oberoende och frihet och dels behov av status, 

erkännande och uppskattning från andra människor, vilket alla har behov av, enligt Maslow 

(ibid). När de här behoven är tillfredsställda leder det till gott självförtroende och en känsla av 

att vara betydelsefull. Det är dock viktigt, påpekar Maslow, att självkänslan först och främst 

grundar sig i den egna personens bedrifter och inte på andras åsikter om den egna personen. 

Även om de tidigare behoven är tillfredsställda är inte människors drivkraft stillad än, utan en 
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ny rastlöshet kommer att infinna sig, menar Maslow. Självförverkligande kommer högst upp i 

Maslows behovstrappa och innehåller människors sökande efter att förverkliga sin potential 

och nå dit de har möjlighet att nå. Det är på den här nivån som de individuella skillnaderna är 

som störst men det är också de här behoven som är svårast för en individ att upptäcka, det vill 

säga att förstå vad han eller hon själv verkligen vill. 

 
De högre behoven kommer in ett senare skede i varje människas liv och de kommer in i efter 

de lägre behoven som är starkare till sin karaktär, menar Maslow (ibid). Behoven kan mycket 

väl existera parallellt så att ett högre behov delvis uppstår redan då ett lägre behov är tillfreds-

ställt till viss del, enligt Maslow, se figur 3. De högre behoven kan dock i större utsträckning 

ge glädjerus, lycka och frid jämfört med de lägre behoven som snarare ger lättnad och av-

slappning. En person som uppfyller de lägre behoven och strävar mot självförverkligande är 

mer spontan, mer kreativ och har lättare att acceptera sina egna misstag än andra personer, 

menar Maslow. När de högre behoven tillfredsställs leder det också till att individen mår bätt-

re, menar han. 

 

 
Figur 3: Maslows behovshierarki (Kaufmann & Kaufmann 2005, sid. 55, egen bearbetning) 

 
 

Organisationsnivån är avgörande för i vilken utsträckning psykologiska behov uppfylls ge-

nom arbetet, fann Porter (1961) i en studie. Den visade att personer på lägre organisationsni-

våer i företagen i första hand tillfredsställer de lägre nivåerna, det vill säga bristmotiven, på 

sitt arbete. De här personerna har mindre möjlighet att uppfylla motivationsbehoven högre 

upp i trappan, det vill säga växtmotiv såsom självförverkligande genom arbetet. De personer 
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som befann sig på befattningar i de högre organisationsnivåerna lyckades bättre med att även 

tillfredsställa de övre behovsnivåerna. 

4.1.2 McClellands behovssystem 
De viktigaste motivationssystemen är prestationsmotivet, maktmotivet, kontaktmotivet samt 

undvikandemotivet, anser McClelland (1985). Prestationsmotivet innebär att när människor 

som till största delen blir motiverade av prestationer känner ett krav att prestera ökar deras 

motivation och de presterar bättre, enligt McClelland. Det är viktigt att uppgiften för en hög-

presterande person varken är för lätt eller för svår och en sådan person söker sig till lagom 

svåra uppgifter där möjligheten fortfarande finns att förbättra prestationen. Personer med högt 

prestationsmotiv tar större personligt ansvar än personer som har lägre prestationsbehov. 

Maktmotivet yttrar sig i form av maktutövande, aggressivitet och dominans, menar McClel-

land. Personer med starkt maktmotiv kan få utlopp för det här behovet genom sitt yrkesval, 

vilket inte bara innebär höga positioner utan också kan vara ökat inflytande. 

 

Kontaktmotivet kommer ur ett behov av att vara nära andra människor, menar McClelland 

(ibid) och de som har ett starkt kontaktmotiv närmar sig andra människor i större utsträckning. 

De motiveras mer av att hjälpa någon än att prestera ett högt resultat, vilket betyder att det är 

viktigt att veta vad som sporrar en person. Personer med högt undvikandemotiv, eller motiv att 

undvika rädsla, söker en trygghet och ser gärna att någon talar om för dem vad som ska göras, 

enligt McClelland. Naturligt nog är de här individerna inte särskilt benägna att ta risker och 

söker gärna uppgifter som innebär stor chans till framgång. 

 

Viss kritik kan riktas mot teorier av Maslows och McClellands slag, eftersom de är alltför 

angelägna att med några få kategorier försöka täcka in alla individer, menar Persson (1994) 

som anser att de individuella skillnaderna därmed glöms bort. 

4.2 Kognitiv motivation 
Kognitiv teori fokuserar på att människans bedömningar och medvetna val resulterar i hennes 

handlingar (Kaufmann & Kaufmann 2005). 

4.2.1 Yttre och inre motivation 
Det finns olika saker som driver oss människor att agera på ett visst sätt. Det är den inre och 

den yttre motivationen som är drivkraften bakom våra handlingar, menar Ellström (1996). 

Han menar att yttre motivationen bland annat kan uppnås genom belöningar. Hur mycket en 
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person till exempel får i lön uppfyller både behovet av trygghet och uppskattning, kunde Por-

ter (1961) konstatera i en studie. Han fann att det behovet var det minst uppfyllda och allra 

sämst upplevdes det av personer på lägre befattningar. Individer som befinner sig längre ner i 

statushierarkin ser belöningar som bland annat lönen och att de har ett säkert arbete som vik-

tiga faktorer jämfört med dem som befinner sig högre upp i hierarkin, anser Moxnes (1984). 

Lönen är en av anledningarna till att en person accepterar ett arbete och är en kompensation 

för att personen underkastar sig en ofta målinriktad och därmed inskränkt tillvaro, påpekar 

Persson (1994). En studie av Jenkins et al. (1998) visar att ekonomiska belöningar inte påver-

kar kvaliteten i utförandet men däremot ökar kvantiteten. De är dock av åsikten att sådana 

belöningar inte inverkar menligt på den inre motivationen. I en nyare studie har dock Deci, 

Ryan och Koestner (1999) funnit att materiella belöningar minskar den inre motivationen då 

de motverkar de anställdas egna ansvarstagande för sin motivation. 

 
Den inre motivationen å andra sidan leder till att vi vill utföra något för att det skapar värde 

för oss och ger högre arbetstillfredsställelse, enligt Ellström (ibid). Här menar han att den inre 

motivationen ger individen möjlighet att utvecklas. Inre motivation är starkt förknippad med 

hur väl en individ utför sitt arbete, beskriver Hackman och Oldham (1980). Goda prestationer 

uppmuntrar individen att fortsätta att göra bra ifrån sig medan dåliga prestationer ger upphov 

till obehagliga känslor, vilket kan få individen att försöka förbättra sin prestation nästa gång. 

Över lag uppnås motivation genom arbetet om individen har ett arbete som ställer krav på 

kunskaper och är utmanande, menar Hackman och Oldham. Trots gedigen forskning på om-

rådet saknas en bra slutsats för relationen mellan den inre och den yttre motivationen, menar 

Kaufmann och Kaufmann (2005). 

4.2.2 Arbetsglädje = motivation 
Genom att låta de anställda känna att de gör ett bra arbete leder det till att de anställda känner 

arbetsglädje, enligt Bergengren (2003), som menar att motivation innebär arbetsglädje på en 

arbetsplats. Positiv stress är ett slags stress som kan fås genom till exempel en tidsbegräns-

ning, vilket kan ge arbetsglädje för en del anställda, anser Bergengren. Det motiverar många 

individer medan andra individer får sin motivation och arbetsglädje genom att känna gemen-

skap på sin arbetsplats och känna sig uppskattade. Trots att olika faktorer motiverar olika in-

divider menar Bergengren att det finns faktorer som motiverar de flesta individer. Alla indivi-

der, anser han, vill visa att de kan prestera och känna att det arbete som de utför har en större 

mening och att arbetet har en stor betydelse. Arbetsglädje är något som sprids på en arbets-
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plats, den skapar bättre gemenskap både internt i företaget och med företagets externa kontak-

ter, menar Bergengren. 

 

Företaget kan påverka de anställdas motivation, anser Bergengren (ibid), genom att erbjuda 

dem frisk- och hälsovård och att lokalerna är trevliga att arbeta i med mera. Företagets uppgift 

är helt enkelt att se till att de anställda trivs på sin arbetsplats. Ledaren bör anpassa arbetet 

efter de anställdas kompetens och behov så att de varken får för lätta eller för svåra arbets-

uppgifter, eftersom det leder till negativ stress, menar Bergengren. 

4.2.3 Motivation och lärande 
Alla är nyfikna och har ett inneboende behov av att lära sig nya saker, menar Moxnes (1984). 

Han menar dock att motivationen att lära måste komma från individen själv och inte kan på-

tvingas uppifrån. Det är det egna behovet och den egna viljan som måste styra och det hjälper 

inte hur engagerade andra personer i omgivningen är om inte individen själv vill lära, enligt 

Moxnes. Det är dock helt naturligt att känna motstånd mot att lära sig nya saker, eftersom all 

ny kunskap som leder till förändring ger känslor av obehag, skriver Moxnes vidare. I synner-

het gäller det sådan kunskap som leder till nya insikter om den egna personen, eftersom det 

stör den sociala balansen som individen befinner sig i. Därför, menar Moxnes, är behovet av 

bekvämlighet det största hotet för att lära sig något nytt, eftersom det nya kan kräva att invan-

da banor måste brytas och nya tankesätt anammas. Han anger att motivation är en grundpelare 

för att kunna lära sig något och motivationen att lära måste vara större än behovet av trygghet 

och stabilitet. 

 

Det är lättare att sätta och förstå realistiska mål för en effektiv inlärning om den anställda har 

erfarenheter inom området, nämner Moxnes (ibid). Centralt är också att den som ska lära sig 

något nytt ser en mening med det nya och kan koppla det till tidigare förvärvad kunskap. För 

att förstå den nya kunskapen, kunna ta till sig den och börja använda den måste den sättas in 

ett sammanhang, vilket görs med hjälp av den befintliga begreppsramen, enligt Moxnes. Den 

anställda bör ha medbestämmande över läroprocessen och Moxnes menar att effekten av 

lärande ökar om medarbetaren själv tar initiativ till lärandet, får inflytande över genomföran-

det och får möjlighet att utvärdera det efteråt. 

 

En individs lärande och viljan att lära sig nya saker kan påverkas av många varierande fakto-

rer, anser Moxnes (ibid). Han menar saker som vilken bild individen har om sig själv, ålder, 
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hur motiverad han eller hon är för att lära sig nya saker och vilka behov som finns för att lära 

spelar en stor roll för individens lärande. Med självbild menar författaren bland annat att vux-

na människor har en bild om att lärande endast är till för yngre, att vuxna människor istället 

arbetar. Det finns en missuppfattning om att vuxna inte har samma förmåga att lära sig nya 

saker som barn har, men enligt Moxnes beror det mest på att vuxna har förlorat tron på att de 

har samma potential som de yngre. Men självklart gäller inte det alla vuxna, många vill ut-

vecklas och lära sig nya saker genom hela livet, menar Moxnes. 

4.2.4 Målsättningsarbete 
All mänsklig aktivitet är till sin karaktär målinriktad och målsättning är en viktig faktor för 

motivationen, anser Locke (1996). Ju svårare målet är att uppnå desto större blir resultatet 

av ansträngningen, påvisar Locke. Vid en högre svårighetsgrad känner individen ett större 

åtagande och ansvar för att lösa uppgiften. Det förutsätter dock att gränsen inte är orimligt 

hög, vilket får motsatt effekt. Ju mer specifikt och tydligt mål desto högre blir motivationen 

att nå det, anser Locke. När målet är snävt specificerat kan ett lägre antal möjliga utfall nås, 

vilket underlättar för individen att kontrollera sin prestation och det kan i sin tur öka motiva-

tionen att nå målet. Specifika mål kan även höja motivationen för individer som från början 

inte är särskilt motiverade att utföra en arbetsuppgift, fann Bryan och Locke (1967) i en stu-

die. En kombination av ett svårt och ett tydligt mål ger det allra högsta resultatet men Locke 

påpekar att det då också är som viktigast att individen känner ett starkt åtagande för målet för 

att han eller hon ska vara så motiverad som möjligt att nå det.  

 

Ett högt åtagande för målet nås om målet upplevs som viktigt och det är nåbart. Det är mest 

sannolikt, anser Locke (ibid), att människor ska uppleva att det går att nå målen om de känner 

att de har tillräckliga kunskaper och förmågor. För ett effektivt målarbete krävs regelbunden 

återkoppling, menar Locke. Människor behöver ett sätt att kontrollera att de är på rätt spår, 

särskilt om det är svårt att upptäcka sidospår och svårt att ändra riktning. När människor får 

återkoppling på sin egen och även andras framsteg har de en tendens att öka kraven på sig 

själva har Locke funnit. De personer som kan behålla sin höga självförmåga1 vid negativ kri-

tik svarar offensivt på återkopplingen genom att förbättra sitt arbete. 

 

                                                 
1 Självförmåga är en persons övertygelse att personen framgångsrikt kan utföra nödvändiga handlingar för att nå 
förväntat resultat (Bandur 1977). 

  28



Forskningen är inte enig i frågan om resultaten blir bättre om de anställda får delta i utform-

ningen av målen men det ökar i alla fall acceptansen för målen, menar Kaufmann och Kauf-

mann (2005). I ett målstyrningsprogram kan ledaren och medarbetaren arbeta tillsammans för 

att utforma de mål som ska infrias inom en bestämd tidsperiod. Målen bör utformas tillsam-

mans med de anställda på ett sådant sätt att alla kan arbeta mot samma mål och känna sig stol-

ta över sina arbetsuppgifter, enligt Kaufmann och Kaufmann. 

4.3 Organisatorisk motivation 

4.3.1 Herzberg et als hygien- och motivationsfaktorer 
Faktorer som påverkar individens trivsel på arbetsplatsen kallar Herzberg, Mausner och Sny-

derman (1993) för hygienfaktorer. De beskrivs som hur de anställda trivs på arbetet när det 

exempelvis gäller den miljö de arbetar i och hur trygga de känner sig på sin arbetsplats. Där-

emot när en anställd är missnöjd med sitt arbete innebär det oftast att hon eller han inte är 

nöjd med miljön kring sitt arbete, förklarar Herzberg et al. Hygienfaktorerna skapar missnöje 

om de är otillfredsställda men kan inte öka motivationen om de förbättras. 

 
Motivationsfaktorer kan istället vara att få en individ att känna sig positivt inställd till sitt yrke 

genom att personen får känna att hon eller han kan förverkliga sig själv inom sitt arbete, enligt 

Herzberg et al. (ibid). Det finns många olika sätt att öka motivationen hos de anställda, till 

exempel genom att låta individen ta eget ansvar eller ge den anställda beröm och återkoppling 

för utfört arbete. Vidare skriver Herzberg et al. att ju färre motivationsfaktorer som förekom-

mer i en organisation desto fler hygienfaktorer bör förekomma. 

4.3.2 Hackman & Oldhams modell för inre motivation 
Den inre motivationen påverkas av arbetsuppgifternas egenskaper, individernas egna förut-

sättningar och sammanhanget som arbetet befinner sig i, beskriver Hackman och Oldham 

(1980). Författarna specificerar fem olika egenskaper hos ett arbete eller arbetsuppgifter som 

kan motivera den anställda. Egenskaperna sätter dock endast upp villkoren för en högre moti-

vation och det är individernas beteende och kontexten som avgör om de kommer att känna 

högre motivation eller inte. 

 

Den första egenskapen är i vilken utsträckning arbetet kräver att den anställda har en variation 

av kunskaper och förmågor för att utföra de aktuella arbetsuppgifterna. Ju fler färdigheter ett 

arbete kräver desto mer meningsfullt blir det för den anställda, menar Hackman och Oldham 
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(ibid). Den andra egenskapen som arbetet också bör ha är möjlighet till fullföljande av arbets-

uppgift, enligt Hackman och Oldham. De beskriver hur viktigt det är att arbetsuppgiften har 

ett tydligt mål som den anställda kan arbeta mot. Därmed ser människor helheten i arbetsupp-

giften och då menar de att människor intresserar sig mer för sitt arbete. Enligt Hackman och 

Oldham är den tredje egenskapen hur mycket uppgiften betyder för andra människor. Det är 

motiverande för den anställda att veta att arbetet som utförs påverkar andra människor fysiskt 

eller psykiskt vad det gäller lycka, hälsa eller säkerhet. Det gäller såväl i den direkta omgiv-

ningen som i världen i stort. Vetskapen om att det arbete som de utför skapar nytta för anting-

en dem själva, den egna organisationen eller för andra utanför organisationen, gör att männi-

skor bryr sig mer om den arbetsuppgiften än en arbetsuppgift som inte tycks påverka någon 

annan individ. 

 

När arbetet innebär en hög grad av grad av självständighet, frihet, ansvar och befogenheter 

upplever människor att utfallet i hög utsträckning beror på deras egna ansträngningar, vilket 

är den fjärde egenskapen i Hackman och Oldhams (ibid) teori. Då anser Hackman och Old-

ham att individerna känner ett ökat personligt ansvar för både framgångar och motgångar och 

blir mer villiga att ta konsekvenserna av sina beslut. Den femte och sista egenskapen innebär 

att den anställda får omedelbar och tydlig information om hur effektivt arbetet har utförts. 

Även om återkoppling från chefen eller någon annan person i den egna organisationen är vik-

tig trycker Hackman och Oldham här på den återkoppling som den anställda får från de utför-

da arbetsuppgifterna. För en läkare kan det vara att patienten blir frisk, för en reparatör kan 

det vara att maskinen fungerar och så vidare. Huvudsaken är att personen får någon form av 

återkoppling som ger kunskap om det uppnådda resultatet, menar författarna. 

4.3.3 Staws individorienterade organisation 
Det förutsätts i samhället idag att individen helt och hållet själv kan styra sina prestationer och 

dessutom kan öka sina prestationer om han eller hon bara vill, menar Staw (2003). Han anser 

istället att de personliga egenskaperna påverkar prestationerna. Det är endast då ett arbete 

kräver lägre prestation än vad individen förmår att prestera som extern påverkan kan ge effekt 

på utförandet, anger Staw. Om kraven på arbetet höjs kan de individer som lägger mycket 

energi på andra arbetsuppgifter troligtvis också lägga mycket energi på den förändrade ar-

betsuppgiften. Vidare kan också organisatoriska begränsningar påverka eventuella presta-

tionsförbättringar.  
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Staw (ibid) förordar flera system som organisationen kan använda för att åstadkomma avse-

värda förbättringar i både arbetstillfredsställelse och organisatorisk prestanda. Åtgärderna i 

systemet bör vara tillräckligt flexibla för att tillåta justeringar och utveckling längs vägen. Ett 

system är att skapa en individorienterad organisation, vilket enligt Staw måste ske genom att 

företaget arbetar med bland annat följande faktorer: 

 

• Ge belöning efter prestation. 

• Sätta relevanta mål. 

• Utvärdera och ge de anställda regelbunden återkoppling. 

• Ge de anställda kontinuerlig utbildning. 

• Ge individerna mer ansvar och öka variationen och betydelsen av arbetet. 

 

En nackdel med det här systemet är att det kan vara svårt att utforma basen för belöningar. 

Det kan också vara svårt att avgöra om målen ska sättas av ledningen eller av medarbetarna 

själva. Oavsett det här kan en individorienterad organisation bli väldigt effektiv, enligt Staw 

(ibid). Resultatet bör ändå bli, menar Staw, en situation där en hög grad av prestation leder till 

arbetstillfredsställelse. 

4.4 Kommunikation och information 

4.4.1 Kommunikation 
Genom god kommunikation kan vi individer få våra handlingar genomförda, vilket vi gör 

genom att byta idéer och information med varandra, menar Wall Berséus (2002). Det betyder 

att kommunikationen är en tvåvägsprocess. Med tvåvägskommunikation menar Hagemann 

(1993) att kommunikationen rör sig fritt i organisationen och att den formen av kommunika-

tion skapar tillit mellan de anställda inom företaget. Wall Berséus påpekar att för att det ska 

kunna fungera krävs att båda parterna som deltar i kommunikationen måste förstå varandra. 

De behöver uttrycka sig på ett sätt som minimerar misstolkningar samt anstränga sig för att 

tolka varandra på det sätt som motparten avsåg, enligt författaren. 

 

Hagemann förespråkar att både chefer och anställda ständigt kommunicerar med varandra. 

Ansvaret för kommunikationen ligger på både ledningen och den anställda, anser Seeholm 

och Salomonsson (2006). Ledningen bör hålla möten på ett informellt sätt för att inbjuda till 

dialog och de bör också tydligt framföra att de verkligen vill ha en dialog, menar författarna. 
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Vidare anser de att medarbetaren har ett ansvar att engagera sig och framföra sina åsikter. Det 

här går endast att genomföra om cheferna inte har något emot att ha en nära relation till de 

anställda och att personalen känner att de kan säga sin åsikt till sina chefer, menar Hagemann 

(ibid). Oftast är det de anställda som befinner sig i den lägre organisationsstrukturen som mär-

ker av företagets dåliga kommunikation på grund av att de medarbetarna har den dagliga 

kundkontakten, menar Hagemann. Därför är det viktigt att personalen på den nivån i organisa-

tionen kan påtala fel för ledningen, vilket leder till att kvaliteten ökar inom företaget, hävdar 

Hagemann. 

4.4.2 Information 
Oftast handlar kommunikation på en arbetsplats om information, menar Wall Berséus (2002). 

När de anställda inte får någon information, handlar det i regel om bristande rutiner i organi-

sationen men det kan även bero på att personalen inte visar något intresse att ta till sig infor-

mation, påpekar hon. Wall Berséus trycker på informationens betydelse för en anställd, efter-

som den ger personalen en känsla av att de får vara med och påverka och därmed känna att de 

har betydelse för organisationen. Därför är det ytterst viktigt att företaget skapar bra rutiner 

för informationen på företaget och ser till att den sker kontinuerligt, menar hon. Hon tillägger 

även att företag bör se till att placera informationen högt uppe på agendan, då det är något 

som gynnar alla inom organisationen på längre sikt. Enligt Hagemann (1993) kan företag få 

sina anställda att känna sig motiverade genom att låta dem vara med och känna sig delaktiga. 

Vidare hävdar hon att det är viktigt att den anställda får saklig information som rör den an-

ställdas ansvarsområde, för att medarbetaren ska få en möjlighet att kunna fatta beslut som rör 

det egna området. 

 

Behovet av att bli informerad påverkar tillfredsställelsen av såväl sociala behov, behov av 

uppskattning som behov av självständighet, visar en studie av Porter (1961). Behovet ökar ju 

längre ner i organisationen en person har sin befattning. 

4.4.3 Återkoppling 
Återkoppling är mycket viktig för att minimera osäkerheten kring den egna arbetsprestationen 

och för att en individ ska lära sig nya saker, anser Kaufmann och Kaufmann (2005). Den är 

också nödvändig för att reglera beteendet mellan två individer, menar de. Den leder till att 

relationerna i arbetsgruppen förbättras, eftersom de anställda har möjlighet att få reda på hur 

deras omvärld uppfattar dem, enligt Sandström (2004). Återkoppling skapar även mer arbets-

vilja och en ökad motivation hos den anställda, hävdar Wall Berséus (2002). Genom att led-
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ningen lyssnar och ger återkoppling till sina anställda kommer personalen att på ett bättre sätt 

kunna koppla sitt arbete till företagens uppsatta mål och dessutom veta vad just han eller hon 

kan göra för att uppnå målen, menar Hagemann (1993). Vidare anser hon att brist på åter-

koppling håller tillbaka motivationen hos den anställda. 

 

Ledaren måste självklart lyssna på medarbetarnas åsikter och det finns två typer av återkopp-

ling, enligt Sandström (ibid): den personinriktade återkopplingen redogör för hur individen 

uppfattas av sin omgivning, medan den funktionsinriktade talar om hur resultatet av indivi-

dens sätt att uppföra sig tolkas av omvärlden. Oavsett sort bör återkoppling ske i samband 

med utförda arbeten, anser Wall Berséus (ibid). Att ge personalen beröm och uppskattning för 

det utförda arbetet är något som bör göras kontinuerlig, menar hon. Hagemann (ibid) anser att 

återkopplingen bör vara detaljerad och meddelas direkt till personen i fråga. 

 

Det är viktigt att se till att det erkännande som den anställda får är något som personen har 

gjort sig förtjänt av och att berömmet som ges inte är osant, enligt Hagemann (ibid). Här bör 

ledningen tänka på att inte ensidigt ge beröm eller kritik åt de anställda, utan att ge konstruk-

tiv kritik, menar hon. Om ledaren överöser sina anställda med positiv återkoppling leder det 

till att personalen förlorar tron på den, menar Sandström (ibid). Genom att å andra sidan en-

dast ge återkoppling till personalen när de har utfört ett dåligt arbete leder, enligt Hagemann, 

till att motivationen hos medarbetarna minskar. Vidare anser Sandström att om ledaren fram-

för den negativa återkopplingen till personalen på ett mindre bra sätt kan det lätt leda till att de 

anställda inte tar till sig kritiken. Anledningen till det är att individer har en förmåga att inte ta 

till sig negativ återkoppling. Individer ser oftast till att glömma den formen av återkoppling 

och många gånger gör individer det omedvetet som ett sätt att undvika obehagliga känslor, 

hävdar författaren. 

 
Även medarbetarna kan bidra till en bra kommunikation och därmed en god arbetsmiljö, anser 

Olsson (2001). När en ledare delar ut en arbetsuppgift eller ger en anställd ett uppdrag att ut-

föra något, vill ledaren i regel få någon form av direkt återkoppling ifall uppdraget är otydligt, 

menar Olsson. Sedan behöver ledaren också få veta hur uppgiften eller uppdraget har utförts 

och om några problem uppstod vid utförandet. Om återkopplingen från medarbetarna uteblir 

minimeras ledarens möjligheter att åtgärda felaktigheter eller att förbättra sitt eget beteende. 

Då både ledning och personal får ta del av varandras åsikter i den här formen av återkoppling 

menar Sandström (ibid) att kommunikationen går åt båda hållen. Den som ska ge återkopp-

  33



lingen bör noga tänka igenom den, för att ge återkopplingen på ett bra sätt, anser också förfat-

taren. 

4.5 Ansvar 

4.5.1 Medarbetarskap 
Under de senaste 20 åren har förväntningarna på anställda i svenska företag förändrats från att 

de anställda var arbetstagare till att nu betraktas som medarbetare, menar Tengblad (2006a). 

Tidigare räckte det att en anställd gjorde det som han eller hon blev tillsagd att göra, skötte 

sitt arbete och var lojal mot företaget. Nu ställs det mycket större krav och i regel förväntar 

sig företagen att anställda ska ha social kompetens och vara förändringsbenägna, enligt Teng-

blad. Han menar vidare att inom många yrken värdesätter medarbetarna det nya synsättet, 

eftersom det innebär ett större individuellt ansvarstagande och en större frihet i arbetet.  

 

En medarbetare bör naturligtvis kunna ta ansvar och samarbeta, anser Tengblad (2006b). See-

holm och Salomonsson (2006) menar att medarbetarens ansvar innebär att vara aktiv och en-

gagerad som motsats till att känna sig likgiltig inför arbetsuppgifterna. Näringsdepartementet 

(1999) kan konstatera att många anställdas frihet i arbetet har ökat i slutet av 1900-talet och 

de förväntas därmed också vara mer självständiga och själva kunna planera arbetet utifrån 

företagets mål. De noterar att kraven på att de anställda tar ansvar för sina resultat dessutom 

har ökat. En bra ledning ställer tydliga och höga, men realistiska, krav på sina anställda, vilket 

leder till en god arbetsmiljö, menar Olsson (2001). Han anser också att en god arbetsmiljö 

kännetecknas av tydligt ansvar och befogenheter. 

 

Engagemanget som de anställda har ansvar för måste komma från individen själv och kan inte 

uppnås genom åtgärder som till exempel empowerment2 från ledningen sida, utan företagets 

uppgift är istället att uppmuntra till självutveckling, menar Seeholm och Salomonsson (2006). 

Den personliga utvecklingen innehåller ansvar för lärande och kompetensutveckling, enligt 

författarna. I sin studie fann de att medarbetarna hade svårt att överblicka sin framtida kompe-

tensutveckling på grund av att det aktuella företaget varken hade klara mål och visioner eller 

någon utbildningsplan eller -policy. Avslutningsvis anser Seeholm och Salomonsson att led-

ningen bör anpassa medarbetarskapet efter varje persons individuella förutsättningar och inte 

försöka påtvinga det på de anställda. Arbetsgivare bör låta anställda på de lägsta organisa-
                                                 
2 Empowerment uppstår då företagens byråkrati och chefsnivåer minskar vilket ger medarbetare större ansvar 
och befogenheter (Tengblad 2006). 
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tionsnivåerna få befogenheter att agera på egen hand samt tillåta experimenterande och miss-

lyckanden, råder Näringsdepartementet (ibid). Johansson (1998) menar att för att strategin 

med att ge medarbetarna ökat ansvar ska lyckas krävs det att medarbetarna förväntas kunna ta 

det ökade ansvaret och dessutom ses av ledningen som de som är ansvariga för det aktuella 

ansvarsområdet. Risken är annars att ledningen sänder ut dubbla budskap, vilket direkt kom-

mer att motarbeta det ursprungliga syftet med ansvarsfördelningen. 

4.5.2 Ledarskap 
Ledningens roll är bland annat att skapa förståelse för sina anställdas motivation och att se till 

att utveckla den. De anställda vill att ledningen ska motivera dem, menar Maccoby (1989). 

Att företagets ledning utnyttjar sin makt ses som något positivt hos de anställda, enligt Mac-

coby, men det får endast ske om makten i sin tur skapar makt åt de anställda. Författaren be-

skriver fyra olika sätt som en chef kan gå till väga på för att höja motivationen hos de anställ-

da. 

 

Ansvar är ett av de fyra sätten som författaren tar upp. För att individer ska ha möjlighet att 

kunna ta ansvar bör ansvaret varken vara för litet eller för stort för att de ska klara av att han-

tera det med den kompetens de innehar. Maccoby (ibid) menar att de flesta individer inte är 

villiga att ta ansvar för arbete och resultat som de inte har kompetens för. Genom att bland 

annat se till att de anställda har arbetsuppgifter som matchar deras kompetens och skapa chan-

ser för dem att öka sitt lärande, kommer det att leda till en ökad motivation. Medarbetarna bör 

vara med och forma arbetsuppgifterna så att de passar dem och deras sätt att arbeta, då kan de 

lättare ta sitt ansvar, menar Maccoby. 

 

Belöningar är det andra sättet för en ledare att höja motivationen hos de anställda, enligt Mac-

coby (ibid). Belöningar används för att visa uppskattning för exempelvis ett bra genomfört 

arbete. Det gör även att individen känner sig betydelsefull. Vidare skriver Maccoby att belö-

ningar inte nödvändigtvis behöver vara mer pengar, utan kan vara att få bekräftelse eller mer 

fritid. Ett annat sätt att belöna de anställda på är att koppla belöningen till företagslönsamhe-

ten, vilket kan gynna både företaget och de anställda. För att den här belöningsformen ska 

fungera bör de anställda ha kunskap i hur organisationen fungerar, förstå sambanden mellan 

deras prestationer och företagets lönsamhet, enligt Maccoby. 

 

  35



Sakskäl är det tredje sättet som en chef kan gå till väga på, för att höja motivationen. Det är 

viktigt att de anställda får känna att deras arbeten är viktiga för organisationen och att de får 

information om varför, anser Maccoby (ibid). Företagets ledning bör informera sina anställda 

om organisationens mål, dess framtid samt tala om vilka värderingar företaget har. Sedan bör 

företagets värderingar spegla sig i organisationens sätt att arbeta, enligt författaren. 

 

Relationer är det fjärde motivationshöjande sättet som Maccoby (ibid) menar att en ledare kan 

använda. Med relationer menar han individers relation till bland annat sina arbetskamrater, 

både de som är under och över dem i hierarkin. De här relationerna kan motivera de anställda 

tack vare att det ger dem en trygghetskänsla och för att anställda med bra relationer visar var-

andra respekt. Slutligen menar Maccoby också att bra relationer innebär att de anställda ger 

varandra uppskattning och uppmuntran vid ett bra genomfört arbete. 
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5 Empiri 
 
 
Följande kapitel beskriver våra erfarenheter från de observationer och intervjuer som vi har 
gjort. Efter ett par korta inledningsavsnitt som redogör för företagets utgångsläge och våra 
observationer ägnas huvuddelen av kapitlet åt de anställdas redogörelse för sin situation. 
Eftersom de anställda i fallföretaget har olika benämningar på sitt yrke har vi valt att fort-
sättningsvis kalla dem kollektivpersonal respektive arbetande förmän. 
 
 

5.1 Fallföretaget 
I ISS kvalitetspolicy ingår medarbetaren som en av de tre centrala punkterna utöver kunden 

samt kvalitet och säkerhet. Följande går att läsa om medarbetarna i kvalitetspolicyn: 

 

”Alla medarbetare ska vara engagerade, samarbeta och ta ansvar för förbättringsarbetet.” 
 

(ISS 2001c) 
 

På hemsidor och i informationsbroschyrer beskriver ISS Landscaping (2007) att de anställda 

har möjlighet att arbeta fritt och kraven som ställs är att de ska göra sina arbetsuppgifter. Mer 

ansvar till de anställa gör att de ökar sina kunskaper, vilket i sin tur leder till ett bra arbete och 

anställda som trivs med sitt arbete. ISS Landscaping anser inte att kontroll över sina anställda 

är nödvändigt för att uppnå ett bra resultat. De menar istället att de har stort förtroende för 

medarbetarna och att resultatet blir bra. Självklart krävs det att de anställda själva visar intres-

se och engagemang för sitt arbete, att de visar att de faktiskt vill vara med och förbättra, och 

ISS Landscaping tycker att det är viktigt att personalen trivs med sitt arbete. Det visar sig i 

den låga personalomsättningen där ingen av de tillsvidareanställda har sagt upp sig på egen 

begäran (intervju 080513). På ISS Landscaping är de anställda indelade i grupper; en anlägg-

ningsgrupp, två markskötselgrupper och ishallengruppen, där varje grupp ansvarar för sitt 

område (intervju 080214). Vid perioder med hög arbetsbelastning har grupperna möjlighet att 

gå in i varandras ansvarsområden och hjälpa varandra står det i ISS Landscapings (2006b) 

egen tidning. Där anger företaget att det finns möjlighet för de anställda att byta arbetsuppgif-

ter med varandra, vilket gör att de anställda lättare kan ta egna initiativ. De anställda stöter på 

många problem under en arbetsdag som enligt ISS Landscaping kräver sunt förnuft för att 

lösas. 
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5.2 En dag på ISS Landscaping 
Under några dagar följde vi med de anställda på ISS Landscaping och deltog i arbetet. Det här 

är ett sammandrag av våra observationer i de olika arbetsgrupperna. 

 

06.57 
Den sista av kollegorna i ISS Landscapings arbetsgrupp anländer till fikarummet, personalens 

utgångspunkt på morgnarna. Här finns såväl omklädnings- och duschmöjligheter som TV, 

mikrovågsugnar och kylskåp. Det är en småkall vårvinterdag och de anställda är rejält på-

klädda. Någon har redan slagit på kaffekokaren och alla sätter sig ned och lyssnar på instruk-

tioner från den arbetande förmannen medan kaffet dricks. Under mötet, som är ganska infor-

mellt, informerar förmannen om arbetsuppgifter utöver det vanliga som måste utföras under 

dagen. Han delegerar uppgifterna till dem som han anser har kompetens att utföra dem. 

 

07.17 
Mötet upplöses naturligt när kaffet är urdrucket. Personalen plockar med sig verktygen som 

de kommer att behöva under dagen och tar sig till sina ansvarsområden. De flesta har tillgång 

till tjänstebil, och de flesta arbetar två och två även om det finns undantag. Under den här ti-

den på året består arbetsuppgifterna till stor del av att räfsa i buskage, klippa häckar, tömma 

papperskorgar, beskära träd, blåsa bort höstlöv, plocka skräp, sopa bort grus och spola isen i 

ishallarna. Även städning av trappuppgångar, soprum och tak samt underhållsarbete (av ex-

empelvis trädetaljer och golvplattor) genomförs. Arbetsuppgifterna varierar givetvis med väd-

ret. Skräpet som samlas in under dagen tas med tillbaka till kontoret för att kastas i en contai-

ner.  

 

08.59 
Större delen av styrkan återsamlas i fikarummet för frukost. Somliga, de som har arbetsupp-

gifter långt bort, har dock mindre fikarum på plats. De mindre fikarummen skiljer sig från det 

gemensamma fikarummet. Vissa av de anställda får fika i en källarlokal eller i en liten barack. 

Baracken är väldigt liten och smutsig men den har en toalett, som visserligen är väldigt liten 

men i alla fall finns, till skillnad från källarlokalen där personalen får låna hyresgästernas toa-

letter i tvättstugan. Dock är källarlokalen väldigt ren och trevligt inredd och en anställd har ett 

akvarium där med många fiskar. Vissa dagar tittar produktionschefen förbi under rasten för att 

höra sig för hur det går. Stämningen är grov men hjärtlig. Frukosten varar ungefär en halv-

timme. 
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09.34 
Personalen sätter på sig ytterkläderna och återvänder till sina uppgifter. Arbetet innefattar stor 

social kontakt, och de flesta känner människorna som bor i området och vice versa. Ofta upp-

står spontana samtal med de boende. I varje område finns en av hyresvärden anställd områ-

desansvarig eller beställaren hos kunden och under dagen förekommer ibland kontakter med 

honom eller henne. Information utbyts då om saker som behöver åtgärdas inom respektive 

persons ansvarsområde.  

 

13.00 
Återigen samlas de som inte arbetar för långt borta i fikarummet, men nu för lunch. Det är 

skönt att komma in i värmen, särskilt för de som har arbetat på is under förmiddagen. Somliga 

har med sig en matlåda, andra handlar mat i närheten. Lunchen äts medan personalen samtalar 

informellt om vad som har hänt under dagen under skämtsamma former. 

 

13.35 
Ofta har vissa arbetsuppgifter klarats av under förmiddagen, och personalen byter i sådana fall 

verktyg för att ta sig an andra uppgifter under eftermiddagen. I vissa fall låter personalen 

verktygen ligga kvar på släpvagnen eller i bilen hela dagen. Det förekommer även att en an-

ställd åker ut till ett område men inte kan utföra alla arbetsuppgifter på grund av att han inte 

har med sig alla verktyg som krävs för att utföra arbetet. Situationen avgör om de åker tillbaka 

för att hämta verktygen som krävs för jobbet eller om de skjuter på arbetet till en annan dag. 

Vid flera tillfällen utför killarna arbeten som inte ingår i avtalen, som till exempel att spola 

bort spyor. Skräpplockning sker främst på förmiddagen, eftersom det är mindre folk i rörelse 

då, medan de andra uppgifterna kan utföras när som helst under dagen. Resten av eftermidda-

gen går åt till att utföra de vardagliga arbetsuppgifterna. 

 

15.45 
Personalen som arbetar långt borta packar ihop för att ta sig tillbaka till fikarummet. Även den 

arbetande förmannen kommer tillbaka till samlingsplatsen. Några minuter senare börjar även 

de andra att ta sig tillbaka. Verktygen rengörs och sorteras tillbaka in i förrådet. Flera av de 

anställda skriver i sina arbetsdagböcker innan de slutar för dagen. De som har jour har med 

sig firmabilarna hem medan de andra parkerar fordonen i garaget. 
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16.00 
Flertalet av de anställda har redan avslutat sin dag, medan en del är kvar och duschar på plats 

innan de åker hemåt. Den arbetande förmannen är kvar en stund för att fylla i arbetstidrappor-

ter med mera. 

5.3 Medarbetarnas arbetssituation 
De resultat som vi redogör för här kommer från både de observationer som vi har gjort på 

fältet och från de intervjuer som vi har genomfört. 

5.3.1 Behov 
Ett fåtal av de intervjuade nämner den sociala samvaron som en viktig del av arbetet. En kol-

lektivanställd saknar månadsmötena där han förut fick en chans att vara social och träffa de 

arbetskamrater som han inte träffar så mycket annars. En annan person berättar att han inte 

kan vara så social som han skulle vilja vara på fritiden, eftersom hans arbetstider gör att han 

inte kan träffa sin familj och vänner så mycket. Medan några andra kollektivanställda anser att 

de redan har det väldigt socialt på jobbet. En av de arbetande förmännen informerar om att 

han får umgås och vara social på arbetet så han är nöjd. En av de kollektivanställda berättar 

att han trivs med att ha mycket folk runtomkring sig när han arbetar. Att få se folk utvecklas 

och att bli kompis med ungdomarna i bostadsområdet är något som motiverar honom. Bra 

arbetskamrater gör att allt blir roligare poängterar en av de arbetande förmännen. 

 

Det händer att en del anställda träffas och bowlar eller grillar några gånger per år, vilket upp-

skattas av en kollektivanställd som informerar oss om att det inte är ISS som ordnar sådana 

träffar, utan att det är de anställda själva som gör det. En arbetande förman tycker att de borde 

göra mer gemensamt inom gruppen på fritiden än vad de gör idag. Det händer att de pratar om 

det men att det aldrig blir av. Eftersom de inte har så mycket kontakt med de andra grupperna 

efterlyser några personer fler gemensamma aktiviteter: 

 

”…företaget skulle väl kunna visa lite mer än vad de gör, tycker jag. Ta lite initia-

tiv själva. Ja, det skulle de kunna göra bättre. Just nu får man ju bara höra hur 

dåligt det går hela tiden. Allt kostar bara nu. ’Ni kostar bara pengar nu när det 

ingen snö är.’ Det med att vi drar in lite jobb, det får man aldrig höra. Det är 

bara kostnader.” 
Arbetande förman 1 
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Endast ett par kollektivanställda uppger att de har ett behov av att utveckla sig som personer 

på jobbet. En av de arbetande förmännen försöker utveckla sig dagligen i allt han gör genom 

att göra arbetet mer effektivt. De andra arbetande förmännen säger att de inte har några ut-

vecklingsbehov eller att arbetet redan ger dem en hel del. Att utvecklas som person är något 

som alla bör göra både privat och på arbetstid, menar en av de arbetande förmännen. Flertalet 

av de tillfrågade efterfrågar ändå mer utvecklingsmöjligheter på jobbet. Många, både kollek-

tivanställda och arbetande förmän, tycker att arbetsuppgifterna är väldigt varierande som det 

är men de flesta vill gärna ha ännu mer varierande arbetsuppgifter. Det skulle kunna uppnås 

genom att få prova på nya saker genom arbetsrotation, menar en respondent. Genom utbild-

ning skulle självkänslan växa tror en kollektivanställd och en annan uttrycker det som att han 

har större kompetens än vad arbetsgivaren kräver. Ett par kollektivanställda håller med men 

säger uttryckligen att de inte vill bli arbetsledare, som de uttrycker det. En person ser inte att 

det går att utvecklas så mycket mer i det här yrket och att det bara går att göra arbetet på ett 

sätt: 

 

”… det vi sköter i dag är ju ren skötsel, det är ju ingen vidare utveckling egentli-

gen, det är ju samma jobb dag efter dag.” 
Kollektivanställd 2 

 

Arbetet anses generellt av respondenterna främst vara viktigt för dem själva och deras famil-

jer. Många tillfrågade anser dessutom att deras arbete är viktigt för kunden och omgivningen, 

vilket flera av deltagarna också förmedlade till oss under våra observationer. En del hoppas att 

kunderna anser att det är viktigt medan en ur kollektivpersonalen uppger att han genom hy-

resgästerna vet att hans arbete är viktigt för dem. De flesta kollektivanställda vet inte vad de-

ras yrke kallas eller vad de har för titel. Några känner sig osäkra på om de är trädgårdsarbetare 

eller anläggare medan en person vet bestämt att han är vaktmästare. Både från intervjuer och 

observationer får vi uppfattningen att de anställda känner en yrkesstolthet. En av de kollektiv-

anställda är dock osäker på sin framtid: 

 

”Vi jobbar på, det är ju svårt att säga, jag menar tappar vi avtal nu inom en snar 

framtid kan vi ju få gå hem allihop. Eller så får vi mer avtal och det blir mer folk 

istället. Det är ju den entreprenörsbiten man lever i.” 
Kollektivanställd 2 
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En av de andra tillfrågade ur kollektivpersonalen känner ingen rädsla inför framtiden utan 

känner sig ganska säker, eftersom han anser att han har egenskaper och kunskaper som få av 

hans arbetskamrater har. Att ha en anställning kan ändra sig från en dag till en annan enligt en 

arbetande förman som menar att det skulle behöva göras något för att han ska kunna känna sig 

lite tryggare. Även han diskuterar sambandet mellan antalet avtal och sin egen framtid: 

 

 ”Så länge vi har jobb, så kan jag väl gå hit.” 
Arbetande förman 3 

5.3.2 Arbetstillfredsställelse 
Majoriteten av de tillfrågade svarar att de kände sig väldigt motiverade när de började arbeta i 

det här yrket: 

 

”Ja, 10 av 10. Det skulle bli jätteskoj, en helt ny arbetsplats och ja, det var riktigt 

skoj.” 
Kollektivanställd 4 

 

Pengar som inledande motivationsfaktor nämns av en av de kollektivanställda men nu har 

annat tagit över. Han trivs fortfarande med sitt arbete och han tror att motivationen har ökat 

med tiden tack vare att han är mer livserfaren och känner att han har bättre kunskap än vad 

han hade när han började arbeta. Alla de arbetande förmännen säger att det var just att de ville 

tjäna pengar som lockade mest när de började arbeta. Nu har motivationen förändrats: 

 

”Motivationen är ju… visst måste den ha ändrat sig men idag tänker jag nog inte 

så som jag gjorde då utan jag går till jobbet med glädje istället för jag tycker att 

det är så roligt det håller jag på med.” 
Arbetande förman 3 

 

En av respondenterna säger att en skillnad mellan då och nu är att han inte längre gör mer än 

det han blir tillsagd att göra medan en annan person säger att det inte är lika roligt längre men 

att det är naturligt för att han har arbetat där så länge. Alla arbeten är likadana svarar en annan 

respondent och menar att motivationen varierar från en dag till en annan. En kollektivanställd 

betonar dock att han fortfarande tycker att det är roligt att gå till arbetet. 

 

Frågan om vad som motiverar minst på jobbet är svår att svara på. Det som ändå nämns är att 

städa, att det ofta är fel på löneutbetalningarna, att arbeta i vissa områden eller att: 

  42



 

”Plocka papper efter andra, kan inte förstå varför folk kastar skräp på marken 

när det finns papperskorgar. Stör mig på hur folk hanterar sånt.” 
Kollektivanställd 6 

 

En annan kollektivanställd svarar att det beror på arbetsuppgifterna: 

 
”Beror på vad man gör, exempelvis lekplatser är kul. Är det tråkigt så kan man 

skjuta på det, eller få det överstökat.” 
Kollektivanställd 3 

 

En av de arbetande förmännen säger att det finns vissa arbeten som han tycker är mindre roli-

ga men att han ändå utför dem. En av de andra arbetande förmännen berättar att det alltid 

finns arbetsuppgifter som motiverar mindre än andra men att de blir slentrian med åren. Han 

tänker inte på att han har tråkiga arbetsuppgifter utan anser att alla har sina tunga perioder. 

 
Det som motiverar de kollektivanställda mest är att träffa människor eller att utföra arbeten 

som de sällan får utföra. En person säger att han blir motiverad av att reparera saker som är 

trasiga. Han fortsätter dock med att berätta att han blir motiverad av att utföra sitt arbete väl. 

En annan svarar att det är roligare att vara på jobbet om han själv anser att han har utfört arbe-

tet väl och att kunderna är nöjda och det som motiverar är: 

 

”Att mitt arbete gör att det ser bra ut. Kul att få göra om vissa saker så att de ser 

bra ut.” 
Kollektivanställd 6 

 

Det som motiverar en av de arbetande förmännen är det gehör som han får för sina förslag 

men det viktigaste är att han har ett arbete som han anser är roligt. Annat som motiverar de 

arbetande förmännen mycket är arbetskamraterna, utmaningar och: 

 
”Det är väl det att man kan lägga upp arbetet som man vill… man själv har möj-

lighet till det, det är väl det som är det absolut bästa.” 
Arbetande förman 2 

 

En respondent anser att den enda förmånen som han har som anställd är facket. Han berättar 

att lönen var väldigt låg tidigare, vilket gjorde att han hade det sämre ekonomiskt, men nu har 

han en lön som han anser att han är värd. Löneökningen fick de anställda tack vare att de bytte 
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fackförening för ungefär tre år sedan, säger han. Belöningar är något som några av responden-

terna anser bör visa sig i lönen: 

 
”…om dom vill berömma mig så kan dom visa det i lönekuvertet.” 

Kollektivanställd 4 
 

ISS delade ut gångstavar, reflexvästar och stegräknare till sina anställda för ett par jular sedan 

berättar en anställd, vilket han inte uppskattar för att han inte förstår företagets avsikt med det. 

Träningskort eller träningsbidrag är en förmån som de anställda har inom ISS uppger nästan 

alla respondenter. Beloppet och vilken form den förmånen ges i varierar och likaså om de 

anställda utnyttjar den eller inte. Ett par av respondenterna uppger att de har möjlighet att gå 

på hockey ibland. En person känner inte att han har några förmåner, men å andra sidan säger 

han också att han inte har gjort några större ansträngningar att försöka ta reda på vilka förmå-

ner som finns inom företaget. 

5.3.3 Arbetsmiljö 
De flesta, även de arbetande förmännen, tycker att arbetsmiljön är bra och de som är mest 

negativa tycker att det kan vara lite si och så ibland men att det oftast är hyfsat. De nämner 

mycket som är bra och några åsikter är att de får den skyddsutrustning som de behöver och 

våra observationer visade att de anställda vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder. De tycker inte 

att arbetet är tungt men att det är socialt och att de kan säga vad de tycker och tänker. Den 

allra största fördelen som i princip samtliga av våra respondenter nämner är friheten, att de får 

planera och sköta sin egen arbetsdag själva. Många säger också att det alltid är skönt att vara 

utomhus och ett par säger till och med att de är privilegierade som får vara ute hela dagarna. 

 

Det finns förstås saker som är mindre bra och ett exempel är att det är jobbigt för dem som 

både arbetar inne och ute, eftersom de ofta blir förkylda och att det gör ont i kroppen att arbe-

ta i kyla. Både kollektivpersonalen och de arbetande förmännen nämner också maskinerna 

som är gamla och slitna och inte är gjorda för att sitta länge i, vilket också gör att de får ont i 

kroppen: 

 

”Nu går skiten tills det knappt håller ihop. Så den biten har blivit klart sämre allt-

så. Istället för att bli bättre tycker man.” 
Arbetande förman 1 
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Vissa arbetsuppgifter är monotona och belastningen ökar på den personal som utför dem även 

om det ofta finns annan personal som också har utbildning för att utföra dem. Då arbetsplat-

serna ibland är i tillfälliga lokaler kan det vara trångt, dåligt med duschmöjligheter, det kan 

vara kallt inomhus eller saknas rinnande vatten och det finns också exempel på tillfälliga, 

mindre bra, lokaler som har permanentats. 

 

När det gäller stress upplever kollektivpersonalen i regel inte att det är stressigt över lag under 

lågsäsong, det är lagom mycket att göra såvida det inte kommer snö, säger de. Under en grön 

vinter hinner de till och med arbeta undan lite vårarbete i förväg så att det inte blir så stressigt 

under högsäsongen. Då ökar risken för stress markant och det händer att de inte hinner ta rast. 

En person tycker att det är för många kunder och för lite anställda och när det är som mest att 

göra är det inte tillräckligt mycket personal. Han vet att det kommer förstärkning till somma-

ren men han vet inte hur många de blir eller om de blir kvar hela säsongen på hans område. 

De arbetande förmännen upplever inte heller någon direkt stress förrän under högsäsongen då 

de ibland upplever att det växer ifrån dem. En av dem nämner att eftersom han är i arbetsle-

dande position kan han styra arbetet mer, vilket kan minska stressen. Å andra sidan kan det 

vara jobbigt med pressen och det ansvar som det för med sig. En annan arbetande förman sä-

ger att det optimala hade varit att ha en jämnare arbetsfördelning över året men att det är 

svårt, eftersom det är säsongsbetonat: 

 

”... arbetstiden i sig är ju densamma men intensiteten skiljer sig alltså när all 

växtlighet drar igång. Då blir det ju högtryck liksom då för vår del.” 
Arbetande förman 3 

 

Hälften av personerna ur den kollektivanställda personalen vill inte ha mer uppgifter att utföra 

medan en respondent tycker att det är växlar om han vill ha mer eller mindre arbete. Han sä-

ger att under lågsäsong skulle han vilja ha mer att göra men under högsäsong vill han inte ha 

mer än vad han har idag. När det gäller de arbetande förmännen tycker de över lag att det är 

bra som det är och en av dem anser att tjänsten är perfekt. Han berättar att det blir mer att göra 

när våren kommer och att det är lite lugnare vintertid, men att det finns att göra då också. 

 

Samtliga kollektivanställda uppger att arbetsgemenskapen i den egna arbetsgruppen är bra 

eller till och med kanon, som två personer uttrycker det. I några grupper är de anställda dock 

inte så många, det är inte ovanligt att en eller två personer täcker ett eller flera avtalsområden 
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själva. En person menar att arbetet skulle bli mer intressant om företaget la fler anbud, fick 

fler avtal och kunde anställa fler personer, eftersom arbetet då inte bara skulle kännas tryggare 

utan för att det också skulle ge fler arbetskamrater. En annan påpekar att många av hans ar-

betskamrater försvann när ISS tog över verksamheten: 

 

”…men det var ju tråkigt liksom för det var ju jättebra kamrater och så.” 
Kollektivanställd 1 

 

Ytterligare en respondent menar att fler anställda skulle bidra till minskade grupperingar sam-

tidigt som fler personer bidrar med olika kunskaper till gruppen, eftersom: 

 

”…vi hjälper varandra liksom, en för alla, alla för en.” 
Kollektivanställd 5 

 

En av de arbetande förmännen håller med om att det fungerar bra inom gruppen, men att det 

kan förekomma lite tjafs mellan de anställda. Därför kan han ibland önska att det skulle vara 

lite lättare att få gruppen att tänka i nya banor. En annan arbetande förman anser att de inte 

kan ha en bättre stämning inom gruppen än vad de redan har. Han hävdar att ju mindre grup-

pen är desto lättare är det att få en bra stämning och i och med att hans grupp inte är så stor 

fungerar det väldigt bra. Det här håller en ur kollektivpersonalen med om och lägger till att 

det som gör att det fungerar så bra inom gruppen är att de känner varandra så väl. 

5.3.4 Lärande 
Merparten uppger sig ha fått vidareutbildning i form av arbete på väg och heta arbeten av ISS 

Landscaping. Andra kurser som några har fått är trädbeskärningskurser och truckkort. Ett par 

menar att utbildning lyser med sin frånvaro: 

 

”Jag har blivit tillfrågad om jag vill gå på utbildning flera gånger av produk-

tionschefen och tackat ja, utan att jag har fått gå dem.” 
Kollektivanställd 6 

 

Ingen av de arbetande förmännen uppger sig ha fått någon ledarskapsutbildning av ISS 

Landscaping. En av dem nämner dock att han har fått behörighet för lekplatsbesiktning. Av 

samtliga respondenter är det bara en person som uppger att han klarar sig bra som det är me-

dan alla andra uppger att de gärna vill ha större möjlighet till utbildning. Några gör det dock 

med viss tveksamhet i rösten: 
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”Det är ju alltid bra med lite utbildning… lite mer… det är väl aldrig fel.” 
Arbetande förman 1 

 
”Njae, lite mer skulle väl inte skada… kanske.” 

Kollektivanställd 2 
 

En av de arbetande förmännen förklarar att det beror på i vilken form, eftersom han inte gärna 

sitter inomhus och blir matad med information en hel dag, men gärna ser mer praktisk utbild-

ning. Två andra personer har svårt att specificera vad de skulle vilja ha och uppger att det inte 

finns något som de saknar just nu. De som är mer specifika nämner kylutbildning, driftskurs, 

anläggningsutbildning, lastbilskort, skogsmaskinkort och motorsågsutbildning. En respondent 

säger sig ha varit riktigt angelägen att gå utbildning men har väntat i ett halvår på att få svar. 

Några säger att det finns stora möjligheter till utbildning inom ISS-koncernen och menar att 

det vore bra med mer utbildning för att lära sig hur de egentligen ska göra saker som ändå 

görs i arbetet idag. Med en bredare kompetens påpekar någon att de också kan stötta varandra 

och hjälpa till där det behövs. En kollektivanställd och en arbetande förman anser dock att de 

har högre kompetens än vad företaget utnyttjar: 

 

”…de tar inte vara på mina kunskaper och min erfarenhet." 
Kollektivanställd 1 

5.3.5 Mål 
ISS Landscapings mål är väldigt dåligt kommunicerade i organisationen, anser många av de 

intervjuade. De flesta av de tillfrågade känner inte till ISS Landscapings mål. En del anställda 

kan berätta om dem och några exempel är att tjäna pengar, att vara ledande inom sin nisch på 

marknaden, att få bra utförda arbeten som går med 30 % i vinst, att företaget ska ha en mark-

grupp som tar offerter och nya avtal till företaget, nöjda kunder och en nöjd ledning. De arbe-

tande förmännen är lika osäkra på målen och en av dem uttrycker sin ilska på grund av bristen 

på information. Att få mer information om målen och få veta vad företaget har på gång, efter-

lyses även av många av de kollektivanställda. 

 

De flesta är osäkra på hur ledningen definierar ett bra utfört arbete och en person tycker att det 

är svårt att svara på den frågan när ISS inte har informerat dem om sin definition. En person 

säger att som han har förstått det får personalen inte göra jobbet alltför bra utan bara så pass 

bra att det duger kortsiktigt. Det kunde vi också se vid våra observationer där deltagarna 
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snabbt plockade upp det stora och synliga skräpet men lämnade det minsta. Andra förslag som 

vi får ta del av är att göra ett jobb som går med vinst, funktionsdugliga jobb eller: 

 

”Fort och fel… nej, fort och billigt. Hänger ihop med fort och fel.” 
Kollektivanställd 3 

 

Majoriteten av de tillfrågade upplever målen för arbetet som otydliga. En person säger att han 

tror att ISS själva inte alltid är säkra på vilka målen är, eftersom avtalen är väldigt otydliga 

och det framgår inte alltid detaljerat vad som ska göras och en annan respondent säger att: 

 

”... avtalet måste man ju läsa flera gånger om för en del saker i avtalet är ju lite 

tveksamt hur det ska vara egentligen för det kan ju stå olika på olika ställen i av-

talet. Om hur många gånger det ska skötas. Nästa gång kanske det står att ett 

ställe ska ge ett gott intryck.” 
Kollektivanställd 1 

 

De arbetande förmännen är splittrade i frågan, en svarar att målen inte är tydliga, medan de 

två andra arbetande förmännen är av en annan åsikt: 

 

”Jag har ju fått ett visst förtroende att styra och ställa och dom målen tycker jag 

själv att jag jobbar emot och eftersom ingen på ledande position säger nånting 

annat så fungerar det väl som det är tänkt.” 
Arbetande förman 3 

 

De flesta kollektivanställda svarar att de inte deltar i utformningen av målen. Avtalen säger 

hur ett område ska skötas och vilka krav som ställs på de anställda berättar en medarbetare 

under intervjun. De anställda kan inte styra över målen för de bestämdes redan när avtalet 

skrevs, berättar en annan anställd. Han talar om att det dessutom finns olika mål på hans om-

råde, dels från ISS och dels från beställaren. En del tycker att det skulle vara intressant att få 

vara med och utforma målen för då skulle de känna sig mer tillfredställda med arbetet de ut-

för, menar en anställd: 
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”…ja då kanske man känner sig ännu mer tillfreds med det man gör, det här har 

jag varit med och påverkat och gör jag mitt arbete då vet jag att jag har varit där 

och då är det jag som får ta det positiva eller det negativa om det blir fel eller nåt 

men jag är ändå med i idén.” 
Kollektivanställd 5   

 

Kritik framförs mot dem som skriver avtalen utan att gå ut i områdena och titta först. Det 

skulle också vara bra om de oftare frågar de som utför arbetena om tiden som är avsatt i avta-

let räcker till eller om det behövs mer tid, påpekar flera av respondenterna. Ett par personer 

anser att någon sakkunnig borde närvara när avtalen skrivs. En person påpekar dock att målen 

är bättre utformade idag än vad de var för fem år sedan. Några känner inte alls att de skulle ha 

något att tillföra till målarbetet och en person hävdar att det förmodligen inte skulle gå, efter-

som det är kunden och inte ISS som bestämmer i den här frågan. Inte heller de arbetande för-

männen deltar i utformningen av målen. Ett par av dem tycker att det skulle vara intressant att 

få vara med och utforma målen. Den tredje vill däremot inte vara delaktig för han anser att det 

fungerar bra som det gör idag och han tycker inte att det finns någon anledning att ändra på 

sådant som fungerar. 

 

Flertalet av de kollektivanställda och de arbetande förmännen anser att målen inte betyder 

mycket för dem. Mål bör en organisation alltid ha, säger en av de arbetande förmännen, men 

när organisationen inte når upp till dem tappar de sin betydelse. Majoriteten av de tillfrågade 

känner inte att de kan bidra till att ISS når sina mål: 

 
”Kan inte påverka mycket. Jag gör det jag kan. Jag kör i mitt tempo.” 

Kollektivanställd 3 
 

En av de tillfrågade säger att han är alldeles för avsides för att kunna bidra med något. De 

förslag som ges på hur de kan hjälpa organisationen att nå sina mål är att de kan göra ett bra 

jobb, se till att arbetsgruppen arbetar åt samma håll, upprätthålla en bra kundrelation samt 

försöka få fler kunder. En av de tillfrågade arbetande förmännen vet inte hur mycket han kan 

bidra till målen, han menar att det inte går att göra mer än att utföra sitt jobb. Medan en annan 

arbetande förman svarar att han inte alls kan bidra för att företaget ska uppnå målen: 

 

”Inte så jättemycket... kan jag inte göra när jag inte känner till dom.” 
Arbetande förman 2 
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5.3.6 Information och kommunikation 
Majoriteten av de intervjuade känner till att ISS är ett serviceföretag med stor internationell 

spridning och som började verka inom städbranschen. En del personer, ur både kollektivper-

sonalen och av de arbetande förmännen, kan berätta detaljerat om företaget och känner till de 

tidigare uppköpen av företag som har gjorts, medan många är osäkra på företagets fullständi-

ga namn. Flera erkänner att de faktiskt inte känner till så mycket om företaget och beklagar att 

de saknar den informationen. 

 

De flesta av respondenterna berättar för oss att de får den mesta informationen via sina ar-

betskamrater. Några är besvikna på att mycket av informationen idag endast når fram genom 

rykten, som de vet ibland har ändrats på vägen. Någon kollektivanställd tror att det beror på 

att företaget är för stort och att information därför inte når fram. En annan kollektivanställd 

säger att om det är någon information om något väldigt drastiskt kommer chefen och informe-

rar, men flera uppger att det annars är dåligt med information den vägen. Det förekommer 

även att det finns skriftlig information i deras fack på kontoret och ibland kan informationen 

ske via telefon berättar en av kollektivpersonalen. Många nämner att de tidigare fick informa-

tionsblad cirka en gång i veckan men att det nu har försvunnit. Den skriftliga information som 

alla får nu utgörs av ISS-tidningen som skickas till hemadressen. Över lag framgår att många 

ur kollektivpersonalen och alla arbetande förmän anser att mängden information är liten och 

en kollektivanställd uttrycker att han som tur är får information från kollegorna: 

 

”Annars har informationen varit lika med noll.” 
Kollektivanställd 6 

 

Informationen verkar ha kommit periodvis: 

 

”…de rycker ju igång ibland och får sina spel när de byter namn på firman. Då 

ska det bli så jädra bra allting och det ska bli så mycket information och det ska 

bli veckomöten och månadsmöten och allt det här men... Ja, det håller en månad 

eller två, sen rinner det ut i sanden.” 
Kollektivanställd 3 

 

På månadsmöten har de fått all information, vilket är något som många av dem saknar och en 

kollektivanställd tror att det finns regler om det antal möten som måste hållas i företaget. 

Många ur kollektivpersonalen och samtliga arbetande förmän, vill helst att informationen ska 
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ges muntligen, då de av erfarenhet vet att papper ofta försvinner på vägen. Ytterligare en för-

del med möten är att alla får informationen samtidigt, så att de slipper ryktesspridningen, me-

nar de. En del efterlyser mer information generellt sett och menar att det inte går att bli över-

informerad. Ett par personer föredrar information i skriftlig form, exempelvis via faxen. 

Andra känner inte att de har behov av mer information varav en kollektivanställd uttrycker det 

som att han inte är så nyfiken eller som en annan anställd säger:  

 

”…jag behöver inte ha reda på så mycket för jag sköter mitt och så hur de andra 

gör, de får göra hur de vill.” 
Kollektivanställd 1 

 

De anställda som efterfrågar mer information vill framförallt ha mer information om vad som 

händer inom den egna arbetsgruppen och det som rör dem själva. Den information som de får 

idag är främst av allmänt slag men flera av respondenterna uppger att information på led-

ningsnivå är av mindre intresse för dem. Å andra sidan efterlyser andra mer insyn i organisa-

tionen och framtidsvisionerna. En kollektivanställd säger entusiastiskt att han vill få kunskap 

om de ekonomiska ramarna för att på så sätt få en förståelse för avtalen. 

 

När det gäller idéer som de anställda har återfinns två grupper bland de intervjuade. Den ena 

gruppen anser att det fungerar bra och att idéer lätt får genomslag. De presenterar dem för sin 

arbetande förman och får positiv respons. Någon påpekar även att de får bra gehör för sina 

idéer både från ledningen och från produktionschefen. Ett par personer uttrycker nästan för-

våning över hur mycket respons de faktiskt får och att det bara har blivit bättre med åren. Ett 

par respondenter menar att de inte har kommit med så stora idéer men tror att om de skulle 

komma med en idé skulle företaget lyssna. Även beställarna lyssnar på idéer och många kän-

ner att deras förslag och idéer blir hörda av kunderna, att förslagen som de kommer med är 

bra och leder till förbättring. Vid våra observationer fick vi se ett par exempel på idéer som 

hade framförts till beställarna och fått positiv respons. Däremot vet de inte om ISS får någon 

information om att de har lämnat förslag till kunder som sedan har genererat en order till ISS. 

Den andra gruppen känner att ingen lyssnar på deras åsikter och att idéer inte ger någon re-

spons. En kollektivanställd säger under intervjun att han säkert skulle bli mer hörd om han 

hade en utbildning, att den stora erfarenhet han har införskaffat sig genom åren inte verkar ha 

någon betydelse förrän företaget får problem. Ibland händer det också att cheferna lyssnar på 

honom först, men om de har egna idéer går de före hans idéer, menar han. En del försöker att 
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argumentera för sina idéer och förslag men det är trots det inte alltid som de får den respons 

som de har tänkt sig. En annan kollektivanställd anser däremot att cheferna bör lyssna på idé-

er och ge återkoppling oavsett om de anser att idén är bra eller inte. Utöver det som har 

nämnts ovan, skiljer sig inte de arbetande förmännens åsikter om kommunikation och infor-

mation från kollektivpersonalens. 

5.3.7 Återkoppling 
När det gäller beröm menar flera av de kollektivanställda att de sällan eller aldrig får någon 

återkoppling från chefer eller ledning och någon är helt säker på att de inte bryr sig. Ett par 

personer nämner sina kollegor som de personer som på bäst sätt ger direkt återkoppling på 

utfört arbete samt säger att de gör det humoristiskt utan att skälla. Många brukar få uppskatt-

ning från de boende i området eller de ansvariga beställarna som de har kontakt med. Emeller-

tid nämner nästan samtliga att den mesta återkopplingen kommer från dem själva: 

 

”Jag ställer höga krav på mig själv, därför vet jag att när jag är nöjd är alla 

andra också nöjda.” 
Kollektivanställd 6 

 

Det är deras kunskap och erfarenhet som ger dem den här möjligheten att känna igen ett arbe-

te som de både kan stå för och känna sig stolta över, menar de. De kan snabbt se om det färdi-

ga arbetet är tillräckligt bra utfört och en person uttrycker det som att om han själv kan tänka 

sig att betala för det är det bra gjort. De tycker över lag att de gör ett bra jobb och merparten 

resonerar också att om ingen hör av sig, då vet de att de har gjort ett bra jobb. De arbetande 

förmännen säger sig få återkoppling i större utsträckning och alla säger att de får det från che-

fen eller ledningen men en av dem tror att när han får beröm är det nog bara på skoj. 

 
Med något enstaka undantag upplever de kollektivanställda att de får återkoppling i någon 

form på mindre bra utförda arbeten. Det skiljer sig dock väldigt mycket på vem responsen 

kommer från men ingen nämner chefer eller ledning här. För vissa känns frågan helt främ-

mande då de menar att de sällan eller aldrig gör dåliga jobb, eftersom de sköter sitt jobb och 

flera uppger att de tycker att de gör ett bra jobb. Ett par personer känner till sina brister och en 

av dem säger att alla kan göra misstag och att han kan stå för sina medan ett par andra här 

nämner den egna återkopplingen igen och de skamkänslor som det innebär. Även för de arbe-

tande förmännen skiljer det sig vem de får återkoppling från när de har gjort mindre bra arbe-
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ten men här nämner ett par av dem ledningen. Även de upplever dock den egna återkoppling-

en som viktig och en av dem säger: 

 

”…då mår man inte så bra. Det gör man ju inte, om man ser att man har fuskat 

ihop nån skit där då.” 
Arbetande förman 1 

 

Ingen av våra respondenter uttrycker några större förväntningar om att få någon återkoppling, 

däremot säger en av de arbetande förmännen att han förväntar sig att den återkoppling som 

ges ska vara positiv och han tycker också att den förväntningen uppfylls. En annan säger att 

några förväntningar på återkoppling har han inte: 

 

”Men det är ju väldigt intressant om det är någon människa som ser vad jag 

gör.” 
Kollektivanställd 1 

 

I slutet av intervjun talar en respondent om för oss hur mycket han uppskattar vår närvaro. 

Han tycker att det är trevligt att vi har varit på arbetsplatsen och att det har gett en positiv 

kick: 

 

”…det kommer in nytt blod liksom och tittar på oss. Jag säger det, men det kanske 

låter helt sjukt, men det är liksom ingen som har varit intresserad här de senaste 

tio åren.” 
Kollektivanställd 5 

 

När det gäller om de vill ha mer eller mindre återkoppling jämfört med dagsläget säger några 

av de kollektivanställda att de inte har något behov av att få någon återkoppling alls, eftersom 

de själva vet när de har gjort ett bra jobb. Å andra sidan uppger en av dem hur han kände att 

han växte mentalt en gång när han fick mycket beröm. Några tycker att det är lagom och ut-

trycker det som att om någon stod där hela tiden och sa hur bra det var, skulle det bli jobbigt i 

längden och menar att det skulle bli för mycket helt enkelt, särskilt om det gäller enkla och 

snabba jobb. En person kom på att om han får mer positiv återkoppling får han kanske mer 

negativ återkoppling på köpet och det vill han inte ha. Några av intervjupersonerna uppger 

dock att det är bra med både positiv och negativ kritik och här utmärker sig de arbetande för-

männen som också över lag tycker att det är lagom mycket återkoppling i dagsläget. 
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5.3.8 Ansvar och krav 
De flesta av de kollektivanställda uppger att de har ett eget område som de har ansvar för. 

Någon påpekar att de saker som är gemensamma, till exempel maskiner, gärna faller utanför 

ansvarsområdet då ingen har huvudansvar för just dem. Flera säger att mängden ansvar är bra 

medan andra vill se en förändring. En av de kollektivanställda vill få befogenhet att åtgärda 

rent farliga saker i hans område direkt, det vill säga sådant som boende kan skada sig på. En 

person vill inte ha mer att göra men är mycket bestämd på att han vill ha det ansvar som han 

anser hör till hans område: 

 

”Som jag uppfattar det har jag ansvar för att det ska fungera. Då tycker ju jag 

liksom att det är ju jag som ska bestämma och bedöma vilken hjälp jag behöver. 

Som det är dag då, ett tu tre så skickar företaget dit folk bara helt plötsligt. Jaha, 

men det kunde jag lika gärna göra. Och då blir man frustrerad liksom när man 

har en plan för hur ett arbete ska utföras. Det här har jag påtalat men det är ing-

en som lyssnar. För är det en kille som har ett ansvar för ett område då ska HAN 

sköta det och då ska inte någon annan lägga sig i hur han lägger upp arbetet för 

det blir mycket mer intressant då.” 
Kollektivanställd 1 

 

Ett par stycken skulle gärna vilja ha annorlunda eller nya ansvarsområden men en av dem 

säger att det ansvaret som han söker idag ligger på den arbetande förmannen. Ungefär en tred-

jedel av respondenterna säger sig vara osäkra på om de har tillräcklig utbildning för andra 

ansvarsområden medan ett par personer skulle känna sig trygga även med en högre tjänst. De 

arbetande förmännens ansvarsområden skiljer sig något från kollektivpersonalens, eftersom 

de också ska se till så att arbetet flyter och följa upp jobben mot de kunder som de har ansvar 

för. De tycker alla att det passar precis ypperligt och bra som det är och känner inte något be-

hov av mer ansvar. 

 

De flesta av de kollektivanställda anser att de kan lägga upp sitt arbete själva och tycker att 

det är bra som det är: 

 

”…det gör vi ju helt och hållet. Ja, det kan ju gå en vecka eller nåt, eller mer och 

man har inte sett röken av chefen.” 
Kollektivanställd 2 
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En person säger att det aldrig har varit någon som har talat om för honom hur han ska göra 

eller kontrollerat hur han arbetar. Någon redogör för ett undantag då ledningen har lagt sig i 

sådant som han anser att de inte har med att göra. Om det skulle bli mer synpunkter från kun-

derna om hur avtalet uppfylls tror en respondent att det skulle bli lättare om cheferna styrde 

jobbet, eftersom det är de som har skrivit avtalen. En av de kollektivanställda skulle vilja ha 

större möjlighet att själv planera sitt arbete men tror att det är svårt i praktiken. De arbetande 

förmännen upplever att de fullt ut kan planera det mesta själva. Produktionschefen har delege-

rat arbetet på ett bra sätt till dem, tycker de, och det är sällan eller aldrig någon annan som 

lägger sig i. 

 

När det gäller om de kan påverka sin arbetssituation är den ena ytterligheten den kollektivan-

ställda som anser att han bara kan påverka hur de egna arbetsuppgifterna ska utföras, eftersom 

företaget är för toppstyrt. På frågan om han vill ha större eller mindre möjlighet att påverka 

sin arbetssituation säger han: 

 

”Större, inte mindre. För då finns det inget. Frågan är hur mycket man kan göra 

utan att byta tjänst. Allting är så styrt här. Svårt att påverka arbetet.” 
Kollektivanställd 4 

 

Den andra ytterligheten är den kollektivanställda som helt och hållet kan påverka sin arbetssi-

tuation och säger att möjligheten att påverka inte kan bli för stor. I observationer och intervju-

er förmedlar de anställda att de har stor frihet att bestämma över sitt eget arbete, vilket de 

uppskattar. Det är viktigt att få vara med och påverka mer uttalar en av de kollektivanställda 

under intervjun. Han vill vara med och påverka så att han kan utföra åtgärderna smidigare och 

snabbare än vad han kan göra idag. En annan respondent vill kunna påverka mer än vad han 

kan göra idag, men han anser att det inte skulle vara bra om han skulle få vara med och på-

verka för mycket. Två av de arbetande förmännen tycker att de kan påverka sin arbetssituation 

väldigt mycket medan den tredje är mer blygsam och säger att han kan göra vissa smärre änd-

ringar. Tack vare sin position uppger en av de arbetande förmännen att det är upp till honom 

själv att påverka. Han uppger att en stor del av ansvaret därmed ligger på honom så att det inte 

blir sned arbetsfördelning till hans fördel och tillägger: 
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”Men jag kan nog inte ha mycket större chans att påverka, eftersom jag ju har det 

jobbet jag har. Jag bestämmer vem som ska göra vad och när det ska göras i re-

gel då så mycket större chans kan jag nog inte ha. ” 
Arbetande förman 3 

 

Knappt hälften av de kollektivanställda uppger att företaget ställer rimliga krav på dem och att 

kraven stämmer överens med deras utbildningar. Någon tycker att det inte är mycket till krav 

men att det är normalt med tanke på deras arbetsuppgifter. Den andra halvan av de kollektiv-

anställda anser att företaget många gånger ställer för låga krav på dem. Någon påpekar att 

grundkraven för tjänsten inte på långt när räcker till för att utföra arbetet och att han som tur 

är har mer kompetens än vad som krävs. En person känner å ena sidan att ingen någonsin har 

ställt några krav på honom men säger å andra sidan att han ändå gör saker utöver kraven. Av 

de arbetande förmännen tycker en att företaget ställer för låga krav och två att kraven är rim-

liga och de har inga övriga kommentarer i frågan. 

5.3.9 Ledarskap 
Den arbetande förmannens roll är att vara en länk mellan den anställda och chefen, anser vissa 

och någon nämner att han därför får kritik både uppifrån och nerifrån i organisationen. Flera 

nämner att hans arbetsuppgifter är att sköta pappersarbetet, leda arbetet, fördela arbetsuppgif-

ter och styra upp de unika arbeten som förekommer. Det finns personer som inte alls har med 

sin arbetande förman att göra, inte ser honom som sin chef och tycker att han inte ska lägga 

sig i deras ansvarsområden medan flera säger sig gå till honom när något problem behöver 

lösas: 

 

”Så att det känns skönt för mig att ha honom som arbetsledare därför att han har 

kontroll på grejer…” 
Kollektivanställd 5 

 

Några vill att den arbetande förmannen ska ta dem på större allvar. Någon menar att han vill 

att den arbetande förmannen i högre utsträckning ska föra deras åsikter uppåt i organisationen 

och stå upp för dem mer. En annan menar att han inte behöver vara deras kompis utan att det 

viktigaste är att han är rättvis. 

 

De arbetande förmännen själva säger att deras jobb är att organisera arbetet och se till att det 

rullar på utan att detaljstyra. De vill inte övervaka de andra utan bara kontrollera specialjobb. 
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Någon håller med om att de också är pappersvändare. Samtliga tycker att det är bra som det är 

och ser ingen anledning att ändra på något. 

 

När det gäller produktionschefen känner de flesta av de tillfrågade inte till hans roll och några 

upplever honom inte som sin chef. Åsikterna om vad han gör går isär och respondenterna tror 

att han har ansvar för det ekonomiska och har hårda ekonomiska krav uppifrån, godkänner 

större inköp, gör merparten av pappersarbetet som att godkänna lönerapporterna, att han har 

det övergripande ansvaret för personalen eller är de arbetande förmännens chef, att han har 

ansvaret för de stora avtalen samt ska sköta informationen. Några tror att han har kundkontak-

ter, kontrollerar hur avtalen går, har koll på vilka extrajobb som kommer in samt fördelar ar-

betet. 

 

Många tycker att han är ute på fältet för sällan och att han borde intressera sig lite mer för vad 

de gör för att bli mer insatt i arbetet och få en ökad förståelse för arbetet. Flera tror att det är 

för att de har haft för lite kontakt med honom som de inte kan uttala sig om vad han gör. Han 

borde söka fler nya uppdrag och han borde också tala om när något är bra eller dåligt, tycker 

ett par av respondenterna. En respondent går så långt att han föreslår att företaget kan ta bort 

den här organisationsnivån, eftersom det bara blir kaka på kaka, som han uttrycker det. 

 

Även de arbetande förmännen uttrycker en osäkerhet inför vad produktionschefen gör. De 

anger också ekonomiansvar och personalansvar men lägger till informationsansvaret som 

ibland brister något. De tycker att han ska ha det övergripande ansvar som han har idag. Där-

emot håller de också med om att han skulle kunna vara mer aktiv mot kunderna. Från flera 

håll, bland både kollektivanställda och arbetande förmän, framförs kritik mot att produktions-

chefen har tagit allt mindre ansvar de senaste åren. Samtidigt uttrycker ett par personer en oro 

över hur det ska bli när produktionschefen slutar, eftersom de inte vem som ska ta över efter 

honom. 

 

Ledningens roll känner majoriteten inte alls till och de anser sig ha haft för lite kontakt med 

ledningen för att kunna uttala sig om vad de gör idag och under observationerna framstod 

ledningen som osynlig i de anställdas ögon. Somliga är inte intresserade av ledningens roll 

och förstår inte varför de är så många personer på kontoret. De som tro sig veta säger att led-

ningen försöker tillfredsställa huvudkontoret i Danmark och se till att de tuffa avkastnings-
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kraven uppfylls. Många tror att de ska förhandla fram nya uppdrag, vilket någon anger är vik-

tigt för att han ska kunna känna sig trygg i sin anställning. Över lag är det lite vagt: 

 

”Jaa… det är väl att se till att det funkar bra. Ta in lite nya jobb och … såna sa-

ker. Lyssnar lite på dom anställda lite emellanåt. Om det är några problem och 

några saker.” 
Kollektivanställd 2 

 

De arbetande förmännen vet inte mer, eftersom de också tycker sig känna ledningen för då-

ligt. De tror att ledningens uppgift är att se till att det fungerar så att ISS i Danmark blir nöjda. 

Ledningen ska också vara framåt och ledande, utveckla affärsområdet och ha en överblick 

över hela företaget, menar de arbetande förmännen. 

 

Eftersom de inte känner till hur ledningen arbetar idag anser många att det är svårt att uttala 

sig om vad de skulle vilja att ledningens roll var. Från dem som nämner något, av både de 

arbetande förmännen och de andra, gäller de starkaste åsikterna avtal och kunder. En person 

menar att beställarna blir tacksamma om han kommer med förslag och många är de som tyck-

er att ledningen borde försöka mer och bjuda till lite för att få nya kunder och mer extrajobb.  

 

”De skulle ju vara med och engagera sig lite och vara lite vakna. Och ta vara 

på… vara mer nyfikna och vara med ute på områdena för det finns ju arbeten. De 

skulle väl vara lite mer på bettet och ragga jobb.” 
Kollektivanställd 1 

 

Flera personer tycker att ledningen är för resultatinriktad och att de borde sänka avkastnings-

kraven då budgeten styr för mycket. Hälften av de intervjuade menar att ledningen borde in-

formera mer och vara mer lyhörd gentemot personalen. De skulle vilja att de lyssnar mer på 

dem som faktiskt utför arbetsuppgifterna, eftersom avtalen inte alltid stämmer med verklighe-

ten. Andra åsikter är att ledningen skulle kunna delegera mer av ansvaret till de anställda, som 

till exempel får in många tips om extrajobb, och istället ägna sig mer åt det övergripande an-

svaret. Där verkar dock de arbetande förmännen nöjda i något större utsträckning och en av 

dem har en bild av att de anställda också har det här ansvaret i dagsläget. 
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6 Analys 
 
 
Det här kapitlet redogör för den analys som vi har gjort av det empiriska materialet med 
hjälp av referensramen. Genom en diskussion av de företeelser som vi har studerat konstate-
rar vi likheter och skillnader jämfört med den tidigare forskningen och vi förmedlar vår tolk-
ning av det undersökta. Avsikten är också att läsaren bättre ska förstå hur vi har kommit fram 
till våra slutsatser. 
 
 

6.1 Behov 
Vår undersökning visar att personalen anser att den sociala biten är viktig inom arbetet. En av 

de kollektivanställda önskar att hans arbetstider kunde tillåta honom att vara mer social på 

fritiden. Någon berättar att han saknar månadsmöten som fanns förut, eftersom de innebar ett 

bra tillfälle att träffa alla arbetskamraterna. Samtidigt visar studien att några kollektivanställda 

redan känner sig sociala på sina arbetsplatser, vilket våra observationer också gav en bild av. 

En tillfrågad arbetande förman anser att med hjälp av bra arbetskamrater blir hans arbetsdag 

roligare. Här kan vi relatera till Maslow (1987) som diskuterar individens sociala behov som 

det tredje steget i hans behovshierarki. Grupptillhörighet kan leda till att individen befrias från 

att känna sig utanför och ensam, menar Maslow. Vår studie visar att ha människor omkring 

sig genom hela arbetsdagen, lära känna dem och se dem utvecklas är något som motiverar de 

kollektivanställda. Enligt McClelland (1985) har individer med ett högt kontaktmotiv ett stör-

re behov av att söka sig till andra människor. Motivation skapas för dessa individer genom att 

de hjälper andra och inte genom att uppnå högre resultat, hävdar McClelland. Ytterligare sam-

band till Maslows teori som vi kan hitta i vår undersökning är att det förekommer att de an-

ställda träffas utanför arbetstid och gör vissa aktiviteter tillsammans. Några av de kollektivan-

ställda och en arbetande förman önskar att aktiviteterna skulle förekomma oftare. Dock är det 

de anställda själva som anordnar det här utan hjälp av ISS Landscaping. 

 

När det gäller de anställdas behov av att utveckla sig som personer genom arbetet, visar vår 

studie att endast ett fåtal ur kollektivpersonalen säger sig ha det behovet. De arbetande för-

männen känner antingen inte något behov av att utvecklas eller anser att de dagligen utvecklar 

sig. Människors strävan efter självförverkligande kommer högst upp i Maslows (ibid) be-

hovshierarki. De högre nivåerna i trappan kallar Porter (1961) för växtmotiv. Han menar att 

personer på lägre organisationsnivåer i högre utsträckning tillfredsställer behov på lägre nivå-

  59



er, de så kallade bristmotiven. Å andra sidan efterfrågar många av våra respondenter fler ut-

vecklingsmöjligheter på jobbet. Eftersom de utför samma arbetsuppgifter varje dag, leder det 

inte till någon utveckling, menar en kollektivanställd. Ett sätt för företaget att få en individ att 

känna sig positivt inställd till sitt arbete är att ge personen en möjlighet att förverkliga sig 

själv genom arbetet, anser Herzberg, Mausner och Snyderman (1993). En person som har 

uppfyllt de lägre behoven och strävar mot de högre är mer spontan och kreativ samt mår bätt-

re, menar Maslow. De flesta tillfrågade vill gärna ha mer varierande arbetsuppgifter. Ett för-

slag är att genomföra arbetsrotation, menar några respondenter, det skulle medföra att de an-

ställda får möjlighet att prova andra arbeten. I sin egen tidning anger ISS Landscaping (2007) 

att de anställda har möjlighet till detta men vi har inte fått det bekräftat genom observationer 

eller intervjuer. Ju fler färdigheter som ett arbete kräver desto mer meningsfullt blir arbetet för 

personalen, anser Hackman och Oldham (1980). 

 

En respondent anser att en individs självförtroende växer i samband med utbildning. Själv-

känslan är främst relaterad till vad individen har presterat och inte om andras uppfattning om 

individen i fråga, menar Maslow (ibid). Vidare hävdar han att när behov som exempelvis er-

kännande från andra, egna prestationer och kompetens är tillgodosedda leder det till att indi-

viden får ett bra självförtroende. De här teorierna kan vi även koppla till den yrkesstolthet 

som medarbetarna redogör för. Vår undersökning visar att många av de tillfrågade tycker att 

deras arbete är viktigt för kunderna och hyresgästerna. Samtidigt visar undersökningen att en 

del personer är osäkra på om kunderna å sin sida anser att deras arbete är viktigt. 

 

Respondenternas oro inför framtiden varierar. En kollektivanställd berättar att han inte alls 

känner någon rädsla inför framtiden, eftersom hans kunskaper skiljer sig från hans arbetskam-

raters. Samtidigt anser en arbetande förman att en förändring behöver göras för att han ska 

uppleva sin anställning som trygg, eftersom han känner att situationen snabbt kan ändras. De 

personer som förmedlar en oro menar att om företaget inte får några avtal kommer de inte att 

ha något arbete att utföra men så länge det finns arbetsuppgifter att utföra går de till arbetet. 

Säkerhetsbehoven är något som enligt Maslow (ibid) innefattar bland annat att individen har 

ett behov av att inte känna rädsla eller oro samt ett behov av en stabil tillvaro. Vidare menar 

Maslow att när en person inte känner någon av de ovan nämnda faktorerna, kommer inte indi-

viden längre att ha säkerhetsbehoven som en motivationsfaktor. De kommer då att sträva mot 

nästa steg för att så småningom nå de högre utvecklingsnivåerna. Det är endast när de högre 

nivåerna tillfredsställs som individen kan känna verklig lycka, anser Maslow. En vidare kopp-
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ling till Maslow fann vi i vår undersökning då en kollektivanställd berättar att om företaget 

har ett bra rykte och går bra på marknaden blir det lättare på arbetsmarknaden. En person ur 

kollektivpersonalen har ett behov av att veta att organisationen han arbetar inom är en stark 

organisation som inte ständigt säger upp sin personal. 

6.2 Arbetstillfredsställelse 
De flesta av respondenterna i studien anser att de var mer motiverade förr när de just hade 

börjat på sitt arbete jämfört med idag men en person anser att det är naturligt att motivationen 

minskar med åren. En faktor som motiverade en kollektivanställd mest när han började jäm-

fört med idag var lönen. Även de arbetande förmännen berättar att pengar var den största mo-

tivationsfaktorn som gjorde att de började arbeta i det här yrket. Enligt Persson (1994) är det 

lönen som gör att en individ arbetar, vilket således stämmer med flera av de personer som 

ingår i den här studien. Olika faktorer driver människor att agera, enligt Ellström (1996). Han 

menar att det är både inre och yttre motivation som ger den här drivkraften. En kollektivan-

ställd säger att han fortfarande trivs med sitt yrke och känner att han innehar mer kunskap och 

livserfarenhet än vad han hade förr, vilket gör att han känner sig mer motiverad. Vi kan se att 

fokus hos våra respondenter har flyttats från yttre motivationsfaktorer till inre motivationsfak-

torer, vilket stämmer med Ellströms resonemang. 

 

Belöningar är dock något som en del av de kollektivanställda fortfarande förknippar med lö-

nen. Ett exempel är den person som menar att om ISS Landscaping avser att ge honom beröm, 

bör det ske genom lönen. Lönen tillfredställer både behoven av att känna sig trygg och upp-

skattad, menar Porter (1961). Främst är det individer på de lägre organisationsnivåerna som 

känner sig minst uppskattade och trygga, menar han. Samtidigt menar Moxnes (1984) att ju 

längre ner i organisationen individen befinner sig, desto mer ser han eller hon lönen som en 

viktig belöning. En annan respondent känner att han inte längre har det dåligt ekonomiskt tack 

vare en löneökning för några år sedan och att den nya lönen visar vad han egentligen är värd. 

Enligt Jenkins et al. (1998) är det möjligt att öka kvantiteten på utförda arbeten genom en lö-

neökning, dock höjs inte kvaliteten på de arbeten som utförs. 

 
En anställd informerar oss om sitt missnöje över att han fick träningsredskap i form av stavar, 

reflexväst och stegräknare av företaget vid jul, eftersom han inte kan förstå tanken med gåvan. 

Här ser vi en tydlig koppling till studien som har genomförts av Deci, Ryan och Koestner 

(1999) som visar att när organisationer ger sina anställda materiella belöningar leder det till 
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att personalens inre motivation sjunker. Det leder i sin tur till att den anställda tar mindre an-

svar för sin egen motivation, menar Deci et al.  

 

Förmåner som de anställda erbjuds av ISS Landscaping är träningsbidrag eller träningskort. 

Beloppet och formen för träningsbidraget är något som de tillfrågade inte är överens om och 

dessutom varierar det om personalen utnyttjar förmånerna. En kollektivanställd anser att fack-

föreningen är en förmån. En annan person anser inte att han har tillgång till några förmåner 

men att han inte har haft något intresse att ta reda på dem heller. Belöningar behöver inte all-

tid handla om pengar, enligt Maccoby (1989), som till skillnad mot Deci et al. (ibid) menar att 

belöningar kan ges för att visa uppskattning. En organisation kan erbjuda sina anställda frisk- 

och hälsovård för att motivera sina anställda, anser Bergengren (2003). Genom att belönas 

kommer individen att få en känsla av att han eller hon är av betydelse för företaget, vilket 

leder till att den anställdas motivation höjs, menar Maccoby. Det går även att koppla belö-

ningen direkt till de anställdas prestation, hävdar Maccoby. Det håller Staw (2003) med om 

men påpekar att det är svårt att utforma underlaget för belöningarna. Maccoby menar att det 

krävs att organisationen visar ett tydligt samband mellan företagets lönsamhet och själva be-

löningen. För att det ska gå att genomgöra krävs det också att personalen har kunskap i hur 

deras arbete påverkar lönsamheten på företaget, menar författaren, och de behöver därför veta 

hur företaget fungerar. 

 

Vår undersökning visar vidare att både de kollektivanställda och de arbetande förmännen blir 

motiverade av olika saker, men mest motiverande är arbetskamraterna och att de får möta 

många människor. Flera av de kollektivanställda känner sig mest motiverade när kunderna är 

nöjda med det utförda arbetet, särskilt om det gäller arbeten som de inte utför ofta. En av de 

arbetande förmännen blir däremot mest motiverad när han får direkt gensvar för sina idéer. Ett 

arbete kan påverka både omgivningen som befinner sig nära och på avstånd, menar Hackman 

och Oldham (1980). En egenskap som motiverar individer, enligt författarna, är att de känner 

att deras arbete påverkar andra mer än dem själva och den inre motivationen är något som vi 

kan relatera till vår undersökning. Enligt Hackman och Oldham leder ett bra utfört arbete till 

att individen vill fortsätta att göra ett bra arbete, till skillnad från dåligt utförda arbeten som 

istället gör att individen får obehagliga känslor. Vidare berättar de flesta arbetande förmän att 

de mest motiveras av självständigheten på arbetsplatsen och utmaningarna som deras arbete 

innebär. Genom att den anställda har ett arbete som ställer olika krav leder det till att motiva-

tionen ökar, anser Ellström (ibid). 
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Det som istället motiverar de anställda minst enligt vår studie är att städa, att det ofta är fel på 

löneutbetalningarna och att behöva utföra arbeten inom vissa delar av Linköping. En kollek-

tivanställd svarar att det helt beror på arbetsuppgifterna och ett par av de arbetande förmännen 

uppskattar att utföra vissa arbeten mer än andra. Ett par av respondenterna menar att motiva-

tionen varierar från en dag till en annan och en person försöker att inte fundera så mycket över 

de mindre roliga uppgifterna. Det är en fördel om arbetet som utförs känns som en viktig upp-

gift, enligt Hackman och Oldham (ibid). Arbetssättet är något som enligt Ellström (ibid) på-

verka den anställdas motivation. Vidare menar han att individer som tillåter sig själva att 

stanna kvar på en arbetsplats som inte är utmanande för dem, är individer som inte har en 

stark självkänsla. De här individerna kommer att känna en gradvis minskad arbetstillfredsstäl-

lelse och en minskad motivation, anser Ellström vidare. 

6.3 Arbetsmiljö 
När människor säger att de är nöjda med sitt arbete beror det oftast på att de i själva verket är 

nöjda med flertalet av de hygienfaktorer som påverkar arbetet, enligt Herzberg, Mausner och 

Snyderman (1993). Intervjupersonerna i vår studie framhåller många positiva faktorer i sin 

arbetsmiljö. Förutom några praktiska saker, som exempelvis tillräcklig skyddsutrustning, pra-

tar de framför allt om den frihet som de upplever i sin arbetssituation och att de därmed kan 

själva kan planera sin arbetsdag. De betonar också de stora fördelarna med att spendera myck-

et tid utomhus, oavsett väder. Bland de negativa sidorna med arbetsmiljön nämner både de 

kollektivanställda och de arbetande förmännen främst de fysiska aspekterna, till exempel ar-

bete i kyla i ishallarna, monotona arbetsuppgifter och att maskinparken är gammal och sliten, 

vilket leder till belastningsskador. Uppfattningen som vi har fått är att de fasta arbetslokalerna 

inomhus i regel upplevs positivt men att de tillfälliga lokalerna erbjuder en mindre bra ar-

betsmiljö. Hackman och Oldham (1980) påpekar att det sammanhang som människor arbetar i 

påverkar den inre motivationen och Bergengren (2003) menar att företaget kan påverka de 

anställdas motivation genom att tillhandahålla trevliga lokaler. Det tycks vara så att de positi-

va faktorerna väger tyngst men det går inte att för den delen bortse från de negativa aspekter-

na. Missnöje med arbetssituationen kommer oftast från missnöje med arbetsmiljön, menar 

Herzberg et al., eftersom hygienfaktorerna kan skapa missnöje om de inte är uppfyllda. 

 

Positiv stress är när en tidsbegränsning i arbetet ger upphov till arbetsglädje, vilket är fallet 

för vissa människor, menar Bergengren (ibid). I vår studie diskuterar dock inte intervjuperso-
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nerna tidsbegränsningar och stress ur perspektivet att det skulle innebära något positivt. Såväl 

de kollektivanställda som de arbetande förmännen redogör för att det inte är så stressigt under 

lågsäsong men att det blir för stressigt under högsäsong. En av de kollektivanställda kan tänka 

sig att ta på sig mer att göra under lågsäsongen, men flera personer vill inte ha mer att göra då 

heller. Det finns också en osäkerhet för arbetsbelastningen och personalläget inför den kom-

mande högsäsongen. Bergengren menar att de som inte motiveras av tidsfaktorn istället finner 

arbetsglädje genom uppskattning och gemenskap med sina kollegor. Vi tolkar medarbetarnas 

redogörelser av stressläget som att positiv stress inte är en väg att gå för företaget att motivera 

de anställda. För lätta eller för svåra arbetsuppgifter kan vidare leda till negativ stress, enligt 

Bergengren. Det framgår att de arbetande förmännens position kan minska stressen, eftersom 

de kan styra arbetet mer och det alltid finns arbetsuppgifter att utföra, även i lågsäsong. Sam-

ma position upplevs dock också öka stressen, på grund av det ökade ansvaret. Det är ledarnas 

ansvar att anpassa arbetet till medarbetarnas kompetens, menar Bergengren. 

 

Det framgår tydligt att de allra flesta respondenter är nöjda eller mycket nöjda med arbetsge-

menskapen. Den skulle ytterligare öka, menar ett par av de kollektivanställda, om antalet an-

ställda ökade, eftersom de då skulle känna sig tryggare i sin anställning. Trygghet på arbetet 

är en faktor som behöver vara tillfredsställd för att de anställda ska trivas på arbetet, enligt 

Herzberg et al. (ibid). Bra relationer är motiverande, eftersom de ger trygghet och gör att de 

anställda visar varandra respekt, enligt Maccoby (1989). Med fler kollegor redogör de anställ-

da också för att de då skulle kunna hjälpa varandra bättre. En av de kollektivanställdas uttryck 

att det är ”en för alla, alla för en” som gäller, tolkar vi som ett exempel på den här tryggheten 

och respekten som de har för varandra. Å andra sidan påtalar en av de arbetande förmännen 

att ju mindre grupp desto större möjlighet till bra stämning och en av de kollektivanställda 

påtalar att den goda gemenskapen beror på att de känner varandra så väl. En arbetande förman 

upplever dock ibland oroligheter i gruppen och motstånd till förändringar. Fler anställda bör 

få konsekvensen att det blir fler personer i arbetsgrupperna och nya människor att lära känna. 

Arbetsglädje är ett resultat av många olika faktorer, menar Bergengren (ibid) och ovanstående 

resonemang talar för att en förändring av antalet anställda på arbetsplatsen inte automatiskt 

skulle leda till bättre gemenskap. 

6.4 Lärande 
Alla individer har dels ett behov och dels en vilja att lära sig nya saker, menar Moxnes (1984), 

men vi kan inte fastslå att det stämmer på respondenterna i vår studie. En del säger att de inte 
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vill ha mer utbildning just nu och en del av dem som säger sig vilja ha mer utbildning ger ut-

tryck för en viss tveksamhet genom sina formuleringar, tonfall och kroppsspråk. En individs 

vilja att lära sig nya saker påverkas av flera faktorer, menar Moxnes, och vi tolkar responden-

ternas tveksamhet på flera sätt. Det kan vara ett tecken på det naturliga motståndet mot att lära 

sig nya saker, som Moxnes beskriver, eftersom det kan leda till nya, oönskade insikter om den 

egna personen. Den här bekvämligheten att bryta invanda tankemönster måste överskuggas av 

motivation från individen själv för att kunna lära sig nya saker, enligt Moxnes. Behovet av 

stabilitet måste bytas ut mot ett specifikt och eget behov av lärande, menar han. En av respon-

denterna i studien förklarar att hans tveksamhet inför mer utbildning grundar sig i en ovilja att 

sitta stilla inomhus en hel dag och säger att han hellre vill ha praktisk utbildning. Den som ska 

lära sig något nytt bör betrakta den nya kunskapen som meningsfull, enligt Moxnes. Därför 

bör den kopplas till tidigare kunskap, vilket lämpligtvis görs genom att det nya sätts in i ett 

sammanhang som är känt för den som ska lära, menar han. 

 

Tveksamheten kan också bero på självbilden, eftersom vuxna människor ofta har en bild av 

att lärande endast är till för yngre, enligt Moxnes (ibid). Han påpekar dock att det inte gäller 

alla utan att många människor vill utvecklas och lära sig nya saker hela livet. Vi har sett att 

flera av respondenterna i studien är mer säkra, de vill ha mer utbildning och de anger vilken 

slags utbildning de vill ha. Viljan att lära sig nya saker kan också ha påverkats av det dubbla 

budskap som en av de kollektivanställda har fått från produktionschefen då han har erbjudit 

den anställda utbildning utan att det har förverkligats. En person anger att han har väntat ett 

halvår på att få sin begäran om utbildning godkänd. 

 

Flera av respondenterna uppger att de är självlärda och orädda att lära sig nya arbetsuppgifter 

men de framhåller att utbildning ges sparsamt. Kontinuerlig utbildning är en faktor som ett 

företag kan arbeta med i den individorienterade organisationen, enligt Staw (2003). Han för-

ordar det för att åstadkomma arbetstillfredsställelse och produktivitet. Det bör dock ske på 

frivillig basis, menar Moxnes (ibid), eftersom motivation att lära inte kan påtvingas en individ 

uppifrån. Individen bör även ges en möjlighet att påverka lärandet genom ökat inflytande och 

möjlighet till utvärdering, menar Moxnes. Med ökad kompetens menar respondenterna i stu-

dien att de kan göra sitt jobb bättre både på egen hand och genom att bättre kunna hjälpa sina 

kollegor. Vår studie visar att många av de anställda får användning för sin kunskap i arbetet. 

En av de kollektivanställda och en av de arbetande förmännen uppger dock att de har kompe-

tens som företaget inte tar vara på. 
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6.5 Mål 
Vår studie visar att varken kollektivpersonalen eller de arbetande förmännen känner till ISS 

Landscapings mål. Många tillfrågade är osäkra på vilka mål som finns och anser att målen är 

dåligt kommunicerade i företaget. Under intervjun fick vi höra olika exempel på organisatio-

nens mål. De arbetande förmännen har olika åsikter om målen men en av dem säger att han 

har fått förtroende från företaget att själv styra målen. Det är viktigt att organisationen sätter 

upp tydliga mål i företaget för att de anställda ska veta vad de ska arbeta mot, enligt Hackman 

och Oldham (1980). Det ger en helhetsbild av en arbetsuppgift och ökar de anställdas intresse 

för arbetet, menar de. Målsättning är en viktig faktor för motivation, menar Locke (1996), och 

Staw (2003) menar att målen ska vara relevanta. 

 

Ett par av de kollektivanställda berättar för oss att avtalen som företaget har med sina kunder 

är väldigt otydliga och tvetydiga. Avtalen som de arbetar efter måste läsas flera gånger för att 

de ska veta hur de ska utföra arbetet, berättar de. Vidare är de flesta av dem som vi intervjua-

de osäkra på hur ledningen tolkar ett bra utfört arbete. Det gör att både kollektivanställda och 

en arbetande förman känner sig osäkra på vilka mål som gäller. Ju tydligare ett mål är, desto 

lättare är det att motivera personalen att nå målet, menar Locke (ibid). Genom att specificera 

de olika målen kan företaget höja motivationen för de anställda, anser Bryan och Locke 

(1967). Dessutom blir det lättare att nå målet om det är konkret och bara kan tolkas på ett sätt, 

förklarar Locke vidare. Våra observationer visar att det händer att personalen å ena sidan utför 

arbetsuppgifter som ligger utanför avtalen men å andra sidan arbetar effektivt för att uppfylla 

det som de tror står i avtalen. Två av de arbetande förmännen styr och ställer själva och så 

länge inte företaget protesterar, menar de att det fungerar. 

 

Både kollektivanställda och arbetande förmän informerar oss om att de inte deltar i utform-

ningen av målen utan att målen bestäms i samband med att avtalen skrivs och där är persona-

len inte inblandad. De tillfrågade kollektivanställda önskar att personerna som skriver avtalen 

tar en titt på området som avtalet gäller innan avtalet genomförs. Ett par tillfrågade tycker 

också att någon sakkunnig bör delta i utformningen av målen. Här menar Moxnes (1984) att 

en person som har erfarenhet inom området lättare kan skapa förståelse för målet. Ledningen 

och personalen bör tillsammans utforma målen, tycker Kaufmann och Kaufmann (2002) och 

målen ska utformas på ett sätt som gör att de anställda kan utföra sina arbeten och även känna 

stolthet över dem. På så sätt kan alla i organisationen arbeta mot gemensamma mål, anser de. 

Vidare menar författarna att bara för att de anställda är med och utformar målen betyder inte 
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det nödvändigtvis att resultatet blir bättre, dock accepterar personalen målen i större utsträck-

ning. Här kan vi se en koppling till vad både kollektivpersonal och arbetande förmän säger, 

nämligen att de vill vara med och utforma målen, dels för att det skulle vara intressant och 

dels för att de skulle uppleva arbetet som de utför mer tillfredställande. Som det ser ut idag 

berättar en person att han upplever sig väldigt utanför för att kunna påverka målen. Å andra 

sidan menar några av de kollektivanställa och en arbetande förman att de inte har något att 

tillföra målarbetet. Det kan ibland vara svårt att bedöma vem av ledningen eller personalen 

som ska utforma målen, anser Staw (ibid) som menar att oavsett hur företaget väljer att gå till 

väga kan individorienterade företag bli effektiva. 

 

Majoriteten av respondenterna anser inte att målen har någon betydelse för dem eller att de 

kan bidra till att nå målen. En arbetande förman säger att målen tappar sin betydelse när inte 

ISS Landscaping når upp till dem. Ju svårare ett mål är att nå desto större blir åtagandet för 

målet, enligt Locke (ibid). Han påpekar dock att målet inte får vara orimligt högt och omöjligt 

att nå, eftersom det får motsatt effekt. Några kollektivanställda menar att de ändå inte kan 

göra mer än ett bra jobb. Ett högt åtagande för målen uppnås om människor upplever att de 

har tillräckliga kunskaper för att nå målen, enligt Locke. Då upplevs målen som nåbara och 

viktiga, menar han. Det är också viktigt att individen tar till sig målen, menar Locke, eftersom 

han eller hon då kan bli motiverad. 

6.6 Information och kommunikation 
Flertalet av de kollektivanställda och de arbetande förmännen är inte säkra på organisationens 

fullständiga namn och ett fåtal kan berätta om ISS Landscaping och dess bakgrund. Det hand-

lar om bristande rutiner i företaget när de anställda inte får tillräcklig information, menar Wall 

Berséus (2002). En av de tillfrågade i kollektivpersonalen ansåg att informationen inte kom-

mer fram till dem på grund av organisationens storlek. Det kan även vara bristande intresse 

från de anställda att söka efter informationen, menar hon. Ett bra resultat kräver att de anställ-

da visar intresse och engagemang för sitt arbete, menar ISS Landscaping (2007). Förutom den 

kortfattade informationen från de arbetande förmännen angående dagens arbetsuppgifter som 

vi bevittnade vid våra observationer, kommer informationen som når de anställda inom ISS 

Landscaping från arbetskamraterna via rykten, som vissa uttryckte det. Kommunikation är 

något som alla inom företaget ansvarar för, enligt Seeholm och Salomonsson (2006). Med 

andra ord bör både ledning och anställda alltid kommunicera med varandra, menar Hagemann 

(1993). Oftast är det anställda på de lägre organisationsnivåerna som uppmärksammar den 
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dåliga kommunikationen i företaget, hävdar Hagemann. Anledningen är att det är den nivån i 

organisationen som har den löpande kundkontakten, menar hon. Över lag visar vår undersök-

ning att alla arbetande förmän och majoriteten av de kollektivanställda anser att de får väldigt 

lite information. Den huvudsakliga skriftliga informationen som de får idag är via ISS-

tidningen, berättar många av de tillfrågade, för de informationsblad som de fick tidigare är nu 

borta. Tidigare förekom månadsmöten där de anställda fick information om organisationen. 

Personer på lägre organisationsnivåer har större behov av att få information, menar Porter 

(1961). Han menar att informationsbehovet påverkar saker som den anställdas sociala behov 

och om individen känner sig uppskattad och självständig. Därför är det viktigt med informa-

tion i lägre organisationsnivåer, menar han. 

 

Många av de tillfrågade kollektivanställda och arbetande förmän saknar den formella formen 

av informationsspridning, då den leder till att de slipper höra informationen via rykten. Orga-

nisationer bör prioritera hårt så att informationen fungerar inom företaget, enligt Wall Berséus 

(ibid). Det kan de göra genom att se till att information ges löpande, vilket främjar alla i orga-

nisationen i det långa loppet, hävdar hon. Genom att ge information till de anställda känner de 

sig delaktiga i organisationen, vilket ökar motivationen, anser hon vidare. Å andra sidan upp-

ger inte alla respondenter att de har något behov av information då de sköter sig själva. De 

anställda som efterfrågar mer information vill dock ha information som främst berör dem och 

deras arbeten. Att ge medarbetarna mer saklig information som är kopplad till deras ansvars-

områden leder till att de anställda lättare kan fatta beslut som berör deras eget arbete, menar 

Hagemann (ibid). Samtidigt visade vår undersökning att de tillfrågade saknar information om 

företaget, dess framtidsvisioner, ekonomin och avtalen. 

 

Enligt undersökning ser de anställda olika på frågan om de känner att deras idéer blir hörda i 

organisationen. En del uppger att de får förvånansvärt mycket gehör för sina idéer från led-

ning, arbetande förmän och beställare. De anser att om de ger förslag och idéer leder det till 

förbättringar inom företaget och för kunderna. Andra svarar precis tvärtom, att de känner att 

ingen lyssnar på dem. Det förekommer att cheferna prioriterar sina egna idéer före medarbe-

tarnas, enligt en kollektivanställd. En tillfrågad kollektivanställd önskar att cheferna skulle 

lyssna på idén oavsett vad de anser om den. Cheferna bör bjuda in medarbetarna till dialog där 

de visar att de verkligen vill skapa en dialog med de anställda, anser Hagemann (ibid). Ett sätt 

att få de anställda att känna sig delaktiga i organisationen och känna att de kan vara med och 

påverka är genom att ge dem information, anser Wall Berséus (ibid). Vidare menar hon att 
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kommunikationen leder till att handlingar utförs, vilket innebär att individer byter olika in-

formation och idéer med varandra. Här är det viktigt att påpeka att kommunikationen är en 

tvåvägsprocess, enligt Hagemann. Hon förklarar vidare att när kommunikationen rör sig fritt i 

företaget, vilket är fallet med tvåvägskommunikationen, leder det till att förtroende skapas 

mellan organisationen och medarbetaren. För att det här ska fungera ställs det krav på båda 

parter som medverkar i kommunikationen, enligt Wall Berséus. Kraven enligt henne är att 

parterna som deltar bör kunna förstå varandra och att de både anstränger sig för att inte miss-

tolka varandra. Vår studie visar att det förekommer att anställda försöker föra en diskussion 

om sina olika förslag, men att de inte alltid får det gensvar som de hade hoppats på. Medarbe-

tarna har en skyldighet att både visa intresse och framföra sina idéer, enligt Hagemann. För-

fattaren hävdar vidare att det här fungerar om de känner sig bekväma i att framföra sina åsik-

ter till ledningen och att ledningen kan tänka sig att ha en nära relation till sina anställda. 

6.7 Återkoppling 
Vår studie visar att de kollektivanställda på ISS Landscaping sällan får återkoppling från nå-

gon i ledande position i företaget. De arbetande förmännen får dock mer återkoppling från 

chefen eller ledningen än de kollektivanställda. Att företaget ger all personal återkoppling på 

ett bra arbete som de har utfört kan öka motivationen, menar flera av de författare som vi har 

redogjort för ovan (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993, Staw 2003, Wall Berséus 2002). 

Återkoppling förbättrar också relationerna på arbetsplatsen, enligt Sandström (2004). 

 

Resultaten från vår studie visar att personalen får återkoppling i olika former av sina kollegor 

eller av kunderna i större utsträckning än av företagets ledning. Maslows (1987) menar att det 

är viktigt att individen får uppskattning från andra människor i allmänhet och särskiljer inte 

vem återkopplingen kommer ifrån. Därmed skulle det fjärde steget i hans behovshierarki vara 

uppfyllt, vilket skulle innebära en känsla av att vara betydelsefull. Å ena sidan kan medarbe-

tarna mycket väl känna sig betydelsefulla för kunderna, särskilt som de redogör för att deras 

arbete är viktigt för just kunderna. Vi får även uppfattningen att de anställda känner sig vikti-

ga för sina kollegor. Bra relationer med sina kollegor gör att de anställda ger varandra upp-

skattning vid bra genomfört arbete, enligt Maccoby (1989). Å andra sidan ser vi inte några 

tecken på att de anställda känner sig betydelsefulla för företaget. De nämner inte företaget i 

något av de ovan nämnda sammanhangen utan många uttrycker tvärtom sin besvikelse över 

att chefer och ledning inte uppmärksammar eller värdesätter dem. 
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Allra mest återkoppling får dock personalen från sig själva nämner nästan alla tillfrågade. 

Även om återkoppling från ledningen är viktigt är också den återkoppling som den anställda 

får från arbetsuppgifterna betydelsefull, enligt Hackman och Oldham (1980). De anser att just 

den här formen av återkoppling är väldigt viktig, eftersom det ger den anställda kunskap om 

vilket resultat som har uppnåtts. Personalen ställer höga krav på sig själva och vi får uppfatt-

ningen att de vill känna en stolthet över vad de har gjort när de går hem för dagen. 

 

En återkoppling bör ske så snart som möjligt efter det att uppgiften är slutförd, enligt Hack-

man och Oldham (ibid). Både Staw (ibid) och Locke (1996) menar vidare att återkoppling ska 

vara regelbunden för att de anställda ska kunna förändra sitt agerande i tid. Genom kontinuer-

lig uppskattning kan medarbetarna bättre koppla sina egna prestationer till företagets mål och 

agera därefter, enligt Wall Berséus (ibid). Det framgår av resultaten att de anställda själva 

tycker att de gör ett bra jobb och deras resonemang är att om ingen hör av sig, då vet de att de 

har gjort ett bra jobb. Återkoppling bör ges i samband med det utförda arbetet, anser Wall 

Berséus, och Hagemann (1993) menar att den ska meddelas direkt till den berörda personen. 

De anställda rapporterar också att det kan gå upp mot en vecka innan de träffar sin arbetande 

förman eller chef. Återkoppling är viktig för att minska osäkerheten kring den egna arbetspre-

stationen, menar Kaufmann och Kaufmann (2005). Vidare tror inte en av de anställda att det 

är någon som bryr sig från företagets sida och Hagemann menar att brist på återkoppling kan 

hålla tillbaka motivationen hos den anställda. En av de arbetande förmännen tror att det beröm 

som han får från sin chef mest är på skämt. Här menar Hackman och Oldham att återkoppling 

måste vara tydlig. 

 

De flesta av våra respondenter anger att de får återkoppling på något sätt också efter mindre 

bra utfört arbete. En del av de kollektivanställda kan inte ta till sig frågan och menar att de 

aldrig gör ett dåligt jobb. Om ledare ger negativ återkoppling på ett mindre bra sätt kan det 

leda till att de anställda inte tar åt sig av kritiken, eftersom människor har svårare att ta till sig 

negativ återkoppling än positiv, enligt Sandström (ibid). Individer kan också omedvetet för-

tränga sådan återkoppling som ett sätt att undvika obehagskänslor, hävdar han. Maslow (ibid) 

menar att människor som har nått högt i sin utvecklingsnivå har lättare att acceptera sina egna 

misstag. Vi kan inte svara på om det har inträffat i det här fallet men en tillfrågad säger ut-

tryckligen att han inte vill ha mer återkoppling om en del av den kan vara negativ. Människor 

med ett högt kontaktmotiv, enligt McClellands (1985) beskrivning, är personer som är mycket 

sociala och hjälpsamma men gärna undviker negativ återkoppling. Om en sådan person har 
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dålig självförmåga kommer han eller hon inte att ta till sig den negativa återkopplingen och 

kommer därmed att sänka sin prestation, menar Locke (ibid). Den funktionsinriktade åter-

kopplingen skiljer sig från den personinriktade återkopplingen, där den första fokuserar på 

resultatet av beteendet istället för personen, enligt Sandström. Han menar att den som ska ge 

återkopplingen noga bör förbereda sig för att ge den på rätt sätt. Om det villkoret är uppfyllt 

och personer kan behålla en hög självförmåga vid negativ kritik, leder det till att de förbättrar 

sitt arbete, menar Locke. 

 

Några av de kollektivanställda och de arbetande förmännen är medvetna om att de ibland gör 

fel och förmedlar tydligt vilka skamkänslor det kan innebära. Även om ett dåligt resultat leder 

till obehagskänslor kan det få individen att göra bättre ifrån sig nästa gång, menar Hackman 

och Oldham (ibid). Vår uppfattning från intervjuer men framförallt observationer, är att de 

anställda över lag är mycket noggranna och att fusk och andra brister inte sker rutinmässigt 

utan främst sker vid tidsbrist och i andra pressade situationer. Ingen av respondenterna uppger 

sig få negativ återkoppling från ledningen. Ledningen bör tänka på att inte ensidigt ge beröm 

eller kritik, enligt Hagemann (ibid). Å ena sidan leder ensidig negativ återkoppling till att mo-

tivationen minskar, enligt Hagemann. Å andra sidan anser hon att även negativ återkoppling 

ska ges men den bör vara konstruktiv och vara något som den anställda har gjort sig förtjänt 

av. Några av respondenterna säger att de uppskattar både positiv och negativ kritik. 

 

De anställda har inga större förväntningar på att få återkoppling över huvud taget, visar resul-

taten av vår studie. De få förväntningar om återkoppling som finns uppfylls dock. Vi har sett 

ett par exempel på att framförallt de kollektivanställda redogör för att väldigt lite intresse vi-

sas för deras arbete. Det är visserligen viktigt att självkänslan i första hand grundar sig i själv-

kännedom snarare än andra personers åsikter, enligt Maslow (ibid). Å andra sidan bygger en 

relation mellan två individer på återkoppling, menar Kaufmann och Kaufmann (ibid). Även 

medarbetarna kan bidra till en god arbetsmiljö genom att ge direkt återkoppling på utdelade 

uppdrag under arbetets gång, enligt Olsson (2001). Det här görs, menar Olsson, för att förbätt-

ringar ska kunna göras från ledningen och även för att ledningen ska ha en chans att minimera 

att fel uppstår. Resonemanget som Olsson för innebär att både medarbetare och ledning ger 

varandra återkoppling. När både ledare och medarbetare ger och tar återkoppling går kommu-

nikationen effektivt åt båda hållen, menar Sandström (ibid). 
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Flera av de kollektivanställda och särskilt alla arbetande förmän är nöjda med mängden åter-

koppling. Några menar att de inte har något behov alls av återkoppling eftersom de själva kan 

avgöra när de har gjort ett bra jobb. En kollektivanställd berättar dock hur han växte mentalt 

en gång när han fick beröm. Andra ger uttryck för att de inte vill ha någon som ständigt talar 

om för dem att de gör ett bra jobb. Om en ledare överöser sina anställda med beröm förlorar 

de tron på den, menar Sandström (ibid). Om individer å andra sidan får någon slags respons 

på sitt och sina kollegors agerande kan de höja sina prestationer, enligt Locke (ibid). 

6.8 Ansvar och krav 
En bra ledning ställer tydliga krav på sin anställda och en god arbetsmiljö kännetecknas av en 

tydlig ansvarsfördelning, menar Olsson (2001). De anställda på ISS Landscaping har i regel 

tydligt geografiskt specificerade ansvarsområden och där verkar det inte finnas mer att önska i 

form av tydlighet. Däremot faller andra, gemensamma, uppgifter och ansvarsområden, som 

till exempel underhåll av maskiner, mellan stolarna. Medarbetarna har också ansvar för att de 

arbetsuppgifter som hör till deras område utförs men här har vi fått indikationer på att det an-

svaret inte alltid lämnas fullt ut. Det exemplifieras av den kollektivanställda som har gjort en 

plan för hur han ska genomföra arbetet under dagen och sedan får se hur arbetsledningen 

skickar dit andra för att utföra arbetet. Några av de kollektivanställda påtalar också de begrän-

sade möjligheterna att planera arbetet på grund av definitioner i avtalen. Förväntningarna på 

en medarbetare har förändrats under de senaste två decennierna, enligt Tengblad (2006a), och 

enligt Näringsdepartementet (1999) innebär det att medarbetare nu förväntas att själva kunna 

planera arbetet med företagets mål som grund. Medarbetarna ska förstås ha förmåga att ta det 

förväntade ansvaret och ledningen bör också se medarbetarna som ansvariga, enligt Johansson 

(1998). Företag har förväntningar på att de anställda ska vara ansvarstagande och självständi-

ga, förklarar Tengblad (2006b).  Det överensstämmer också med vår bild av ISS Landscaping 

samt deras eget uttalande att medarbetarna ska vara engagerade och ta ansvar för förbättrings-

arbetet (ISS 2001c). Samtidigt känner de kollektivanställda frustration och upplever att che-

ferna inte lyssnar på dem. Därför är det viktigt att det inte finns någon avvikelse mellan före-

tagets förväntningar på medarbetarna och den faktiska ansvarsfördelningen för att minimera 

den risk för dubbla budskap, som Johansson beskriver, eftersom det kan motarbeta företagets 

avsikter. I ISS Landscapings (2007) fall är avsikterna bra arbete och nöjda medarbetare. 

 

Det framgår i vår studie att flera av de kollektivanställda gärna skulle få mer ansvar. Genom 

att ge de anställda mer ansvar och öka betydelsen av arbetet kan ledningen öka arbetstillfreds-
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ställelsen, enligt Staw (2003). Flera kollektivanställda är också nyfikna på de arbetande för-

männens arbetsuppgifter. Människor med ett högt maktmotiv kan tillfredsställa det genom 

ökat inflytande eller en högre position i sitt yrke, enligt McClelland (1985). Några ur kollek-

tivpersonalen påpekar dock att de inte har någon önskan om en ledande position. Det kan vi 

koppla till personer med högt undvikandemotiv som hellre ser att någon talar om för dem vad 

som ska göras, enligt McClelland, som även menar att de här personerna är ovilliga att ta ris-

ker. Några av de kollektivanställda nämner att de kanske inte har tillräckligt mycket utbild-

ning för att ta på sig sådana uppgifter som den arbetande förmannen har. Det kan jämföras 

med ett par av de kollektivanställdas tro på sig själva och de arbetande förmännen själva som 

är nöjda med det ansvar som de har och inte ger uttryck för någon osäkerhet om sin egen 

kompetens. De flesta personer är inte redo att ta på sig ansvar för uppgifter som de inte själva 

anser sig ha kompetens för, anser Maccoby (1989). Maccoby menar att medarbetarna bör vara 

med i utvecklingen av arbetsuppgifterna för att individanpassa dem, eftersom det ökar an-

svarstagandet. Även Seeholm och Salomonsson (2006) anser att ledningen bör anpassa arbetet 

till varje persons individuella förutsättningar. De menar också att företagets uppgift är att 

uppmuntra personlig utveckling, vilket enligt Maccoby leder till ökad motivation. Medarbeta-

rens uppgift å andra sidan är att själv styra upp sin personliga utveckling genom utbildning 

och en plan för sin kompetensutveckling, enligt Seeholm och Salomonsson. De menar dock 

att en förutsättning för att medarbetarna ska kunna ta det här ansvaret för sin egen utveckling 

är att företaget har klara mål för arbetet och en tydlig utbildningspolicy. 

 

Enligt Maccoby (ibid) ser anställda ledningens maktutövande som något positivt så länge som 

det inte missbrukas. Respondenterna påtalar att ledningen sällan detaljstyr eller kontrollerar 

arbetet. ISS Landscaping (2007) själva säger att de inte avser att utöva kontroll över sina an-

ställda. Å andra sidan redogör några av de kollektivanställda för sin syn att företaget är för 

toppstyrt, vilket innebär att de inte har möjlighet att påverka arbetet i så stor utsträckning. 

Ledningens maktutövande blir positivt först då det ger befogenheter till de anställda, menar 

Maccoby. De förändrade förväntningarna på medarbetarnas egenskaper, som Tengblad 

(2006a) beskriver, leder till ett större individuellt ansvarstagande, enligt honom. Tengblad 

menar också att det ökade ansvarstagandet uppskattas av medarbetarna, eftersom det ger en 

större frihet i arbetet. Här återfinns den andra gruppen av kollektivanställda som tycker att de 

kan påverka sitt arbete mycket och också nämner den frihet som det innebär. Även de arbe-

tande förmännen målar upp en bild av ett fritt arbete med stor möjlighet till påverkan och de 

känner att det för med sig ett stort ansvar för en rättvis arbetsfördelning. Friheten gör att de 
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anställda kan vara mer självständiga och fatta egna beslut som är kopplade till deras arbete, 

anser Hackman och Oldham (1980). En hög grad av självständighet medför att de anställda 

känner ett ökat ansvar och lättare tar konsekvenserna av sitt handlande, menar de. I medarbe-

tarskapet ingår ett ansvar att själv vara aktiv och engagerad inför sina arbetsuppgifter, enligt 

Seeholm och Salomonsson (ibid). Det här engagemanget måste komma från de anställda själ-

va och varken bör eller kan påtvingas de anställda från företaget sida, menar Seeholm och 

Salomonsson vidare. I vår studie är det endast kollektivanställda som upplever att de har för 

låga påverkansmöjligheter, samtidigt som de ger uttryck för att det är någonting viktigt. Där-

för kan ISS Landscaping ge de här anställda befogenheter att handla på egen hand, uppmuntra 

experimenterande och vara tydliga med att det är tillåtet att misslyckas, vilket Näringsdepar-

tementet (ibid) föreskriver för just anställda på lägre organisationsnivåer. 

 

Kraven på att medarbetare tar ansvar för sina resultat har ökat de senaste 20 åren, enligt När-

ingsdepartementet (ibid). Goda ledare ska ställa höga, men realistiska krav på de anställda, 

anser Olsson (ibid). Det stämmer delvis överens med resultaten från vår studie där hälften av 

respondenterna uppger att kraven från företaget är rimliga och stämmer överens med utbild-

ningsnivån, medan den andra halvan anser att kraven är låga eller mycket låga. Människor 

som har högt prestationsmotiv blir motiverade av att känna ett högt krav att prestera och tar 

mer ansvar, enligt McClelland (ibid). Ellström (1996) menar att alla människor motiveras om 

arbetet ställer krav på deras kunskaper och är utmanande. Det är viktigt att uppgifterna varken 

är för lätta eller för svåra, menar McClelland. ISS Landscaping (2007) själva säger att kravet 

är att de anställda ska utföra sina arbetsuppgifter samt ha sunt förnuft. I ett fall i undersök-

ningen anses inte kraven räcka till för att utföra de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten men 

den personen uppger sig dessbättre ha den kompetens som krävs för att utföra arbetet. Det är 

bara när ett arbete kräver mindre än vad de anställda förmår som åtgärder från ledningen kan 

få effekt, enligt Staw (ibid). Om kraven höjs kan konsekvensen bli att de anställda presterar 

högre, menar han. 

6.9 Ledarskap 
Vår undersökning visar att kollektivpersonalen ser den arbetande förmannen som någon som 

länkar ihop chef med personal och fördelar arbetet. Den arbetande förmannens roll anses även 

vara att ta kritik från både lägre och högre organisationsnivåer. De tillfrågade arbetande för-

männen själva har inte någon avsikt att övervaka medarbetarna, utan vill endast kontrollera 

specialarbeten. Vidare säger de att deras arbete innebär att organisera och se till att arbetet 
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flyter på som de är tänkt. Några respondenter anser inte att den arbetande förmannen är deras 

chef och därför bör han inte involvera sig i deras arbeten, medan andra känner tvärtom. Sam-

ma resonemang förs när det gäller produktionschefen, där de flesta respondenter inte anser 

honom vara deras chef heller. Här menar Maccoby (1989) att genom att ha en relation till 

både de som befinner sig i lägre och högre organisationsnivåer kan ledaren höja motivationen. 

Relationer inom en organisation skapar trygghet och respekt bland de anställda, hävdar Mac-

coby vidare. 

 

Undersökningen som vi genomförde visar att de kollektivanställda har varierande åsikter när 

det gäller produktionschefens arbetsuppgifter. De anser att han ansvarar för ekonomin, all 

information, ansvarar för de arbetande förmännen och så vidare. De arbetande förmännen 

förde samma resonemang kring produktionschefens arbetsuppgifter. Flera tillfrågade hade 

ingen åsikt om produktionschefens roll, då de har haft alldeles för lite kontakt med honom för 

att uttala sig om hans roll. Samma sak gäller ledningens roll, både kollektivanställda och arbe-

tande förmän vet för lite om ledningen för att berätta vad de arbetar med. De ger olika åsikter 

om ledningens roll, från att klara avkastningskraven och tillfredsställa huvudkontoret i Dan-

mark till att se till att den enskilde anställda kan känna sig trygg i sin befattning. De arbetande 

förmännen i sin tur menar att ledningens roll är att utveckla affärsområdet och ha en översikt 

över organisationen utöver att tillfredställa huvudkontoret. Det här relaterar vi till Maccoby 

(ibid) och hans teori om att det går att höja motivationen hos de anställda genom att ledningen 

ger sina medarbetare information om organisationens framtid, mål och värderingar. Det är 

viktigt att organisationen i sin tur arbetar efter de här värderingarna, hävdar han.  

 

Vår studie visar även att några av de kollektivanställda önskar att de arbetande förmännen ska 

ta dem på större allvar, vara rättvis och stå upp för dem. De kollektivanställda anser att även 

produktionschefen bör visa ett större intresse för deras arbeten och företaget. Personalen öns-

kar också att ledningen lyssnar mer på dem som faktiskt utför arbetsuppgifterna och att de ska 

visa större engagemang. Det är viktigt att de anställda känner att deras arbeten är viktiga för 

företaget, anser Maccoby (ibid). Om ledning och chefer förmedlar till de anställda att de gör 

ett bra arbete kommer de anställda att bli motiverade och känna arbetsglädje, enligt Bergen-

gren (2003). Alla människor vill känna att deras arbete är meningsfullt och betydelsefullt, 

menar han. Arbetsglädje på en arbetsplats har den goda egenskapen att den sprids och skapar 

bättre gemenskap både internt i företaget och externt, fortsätter Bergengren. Idag undrar några 
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av de anställda på ISS Landscaping varför det är så många anställda på kontoret och undrar 

om inte någon organisationsnivå kan tas bort. 
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7 Slutsats 
 
 
I det här avslutande kapitlet besvarar vi våra frågeställningar och presenterar de slutsatser 
som vi har kommit fram till i vår studie som ett resultat av den analys som vi redogjorde för 
ovan. Dessutom presenterar vi våra rekommendationer till ISS Landscaping och de anställda 
samt våra funderingar om framtida forskning. 
 
 

7.1 Vad motiverar medarbetarna på ISS Landscaping och hur yttrar sig 
motivationen i den dagliga verksamheten? 
Det visar sig att de flesta anställda inte är lika motiverade idag som de var när de började 

inom det här yrket. Det stämmer alltså med vad vi trodde när vi inledde den här studien. Dock 

finns det mycket som fortfarande motiverar dem. Vår analys visar att medarbetarna på ISS 

Landscaping har starka sociala behov som de till stor del får tillfredställda genom arbetet. 

Friheten i arbetet och att de anställda får vara mycket utomhus är motiverande och vi är av 

den bestämda uppfattningen att det är en stor anledning till den låga personalomsättningen. 

 

De anställda lägger inte någon energi på att klaga över de mindre roliga arbetsuppgifterna 

utan fokuserar på att utföra arbetsuppgifterna. Det ger intrycket att de är omotiverade, vilket 

är i enlighet med det resonemang som vi förde i inledningsskedet, men vi har nu ändrat upp-

fattning. Att medarbetarna inte är överentusiastiska när de utför monotona arbetsuppgifter 

betyder inte att de är omotiverade. Vi gör bedömningen att det kan bero på att företaget ställer 

för låga krav på de anställda. När vi gjorde våra observationer kunde vi konstatera att perso-

nalen har stor yrkeskompetens, men företaget tar inte tillvara på deras kunskaper och erfaren-

heter. På grund av den begränsade variationen efterfrågar de anställda större utvecklingsmöj-

ligheter, arbetsrotation och mer ansvar, vilket kan vara lämpligt att se över enligt oss. 

7.2 Vilken påverkan har information och kommunikation med ledningen 
på de anställdas motivation? 
Vi kan konstatera att kommunikationen fungerar dåligt på ISS Landscaping. Alla resultat pe-

kar mot att ledningen för ISS Landscaping är för anonym. För att öka motivationen bör en 

medveten satsning göras på att förbättra relationerna mellan organisationsnivåerna, genom 

och att lyssna och engagera sig. Det finns också brister i informationen. Förvånande många är 

osäkra på företagets fullständiga namn och vi har fått flera förslag på felaktiga företagsnamn. 

Dessutom uppstår ofta rykten vilket de anställda önskar att få slippa. Ett problem med den 
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dåliga informationen är att medarbetarna känner sig uppgivna och frustrerade. Vi drar slutsat-

sen att våra respondenter har uppmärksammat den dåliga informationen tack vare att de be-

finner sig nära kunden. Eftersom vår analys visar att information är extra viktigt på låga orga-

nisationsnivåer, anser vi att den formella informationen i form av till exempel informations-

blad och månadsmöten måste öka. 

 

Informationsbristen har även fått konsekvensen att det inte är någon av de som vi intervjuade 

som känner till ISS Landscapings mål. Eftersom målsättning är en viktig motivationsfaktor 

anser vi att det är viktigt att företaget förmedlar sina mål till de anställda. Som vi ser det hand-

lar det om två sorters mål. Dels är det målen i avtalen som är otydliga och kan tolkas på flera 

sätt, vilket gör att medarbetarna har svårt för att tolka hur ledningen definierar ett bra arbete. 

Det handlar dock även om organisationsmålen som är för dåligt kommunicerade. Vi anser att 

de anställda ska delta i utformningen av målen och att målen ska vara tydligare för att motive-

ra personalen. 

 

De arbetande förmännen får mer återkoppling från chefen eller ledningen och vi anser att de 

på grund av det och på grund av sin position, har ett ansvar att fortsätta med återkopplingen 

nedåt i kedjan. Bristen på direkt och tydlig återkoppling från någon person i ledande ställning 

i ISS Landscaping leder enligt vår analys till minskad motivation och lägre prestationer. Vi 

tycker att det är oroväckande att respondenterna i så stor utsträckning redogör för sin syn att 

om ingen hör av sig tror de att de har gjort ett tillräckligt bra jobb. Överlag verkar förutsätt-

ningarna vara dåliga för snabb och regelbunden återkoppling. Relevant återkoppling, relaterat 

till de mål som finns i verksamheten skulle komma alla till godo. 

7.3 Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan de anställda och ledningen 
inom företaget och vilken effekt har det på medarbetarnas motivation? 
Vi kan fastställa att det finns tydligt specificerade ansvarsområden. Däremot får medarbetarna 

inte fullt ansvar på sina områden. Det skapar naturligtvis frustration eftersom de inte känner 

sig hörda och det stör deras planering. Däremot skapar friheten under ansvar mycket själv-

ständighet, vilket vi anser leder till en ökad motivation. Vi anser dock att företaget kan ställa 

högre krav på de anställda när det gäller förbättringsarbete med mera. Företaget kan också ta 

bättre vara på deras kompetens genom att till exempel låta dem delta i utformningen av avta-

len. 

 

  78



Vi kan konstatera att det råder ett delat ansvar på flera områden. För det första gäller det den 

personliga utvecklingen där vi anser att företaget bör uppmuntra till personlig utveckling sam-

tidig som medarbetarnas uppgift är att göra en plan för sin egen kompetensutveckling. Det 

delade ansvaret finns också i frågan om kommunikation. Vi anser att det är en tvåvägsprocess 

där företaget å ena sidan har ett ansvar att informera och de anställda å andra sidan har ett 

ansvar att direkt kontakta ledningen när de till exempel upptäcker brister i avtalen. De har 

också ett ansvar att kommunicera idéer och information uppåt i organisationen. Slutligen rå-

der delat ansvar i frågan om återkoppling där även de anställda bör ge återkoppling till che-

ferna. 

7.4 Avslutande reflektioner 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår studie inte ger en enhetlig bild av respondenter-

nas arbetssituation och motivation, utan att det finns en mångfald av behov och åsikter. Olika 

anställda blir motiverade av olika saker på jobbet. Vi har med hjälp av forskning inom områ-

det kommit fram till att personalen och ledningen har ett delat ansvar och bör känna ett 

gemensamt åtagande för att alla ska trivas på arbetet och för att företagsmålen ska uppnås. 

Det finns stora fördelar med arbetet, nämligen att det är fritt, socialt och sker utomhus och det 

motiverar de anställda att vara kvar i yrket. Vi bedömer att risken att personalen ska avsluta 

sin tjänst, med tanke på den låga personalomsättningen, är liten. Det finns dock flera faktorer 

som påverkar motivationen och som företaget kan arbeta aktivt med för att öka produktivite-

ten på lång sikt. 

 

Det skulle vara intressant att studera motivationen på lägre organisationsnivåer jämfört med 

högre. I en sådan undersökning skulle ledningen kunna besvara samma frågeställningar som 

de anställda för att kunna göra jämförelser dem emellan. Det skulle också vara intressant att 

se liknande studier i andra företag och branscher för att se om motivationen påverkas av lik-

nande faktorer. Vi skulle också gärna se en studie på samma organisationsnivå men i ett kvin-

nodominerat företag. Eftersom vi endast har undersökt män vet vi inte hur det har påverkat 

vår studie. 
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Figurförteckning 

Figur 1 Organisationsschema ISS 
ISS (2005). Strategy. Integrated Facility Services. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.issworld.com/about_iss/Pages/strategy.aspx>  (2008-01-30) 

Figur 2 Organisationsschema ISS Landscaping 
Organisationsschema ISS Landscaping fr.o.m. 2008-02-01. Intervju Mats Wahlin den 5 mars 

2008. 

Figur 3 Maslows behovshierarki 
Kaufmann, Geir & Kaufmann, Astrid (2005, sid. 55). Psykologi i organisation och ledning. 

Lund: Studentlitteratur. Egen bearbetning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
1. Berätta kort om dig själv och vad du gör när du inte är på jobbet! 
2. Hur länge har du haft den här tjänsten? Vad kallar du ditt yrke? Vad hade du för möjlighe-

ter att välja jobb när ISS tog över? 
3. Vad har du arbetat med tidigare? 
4. Berätta kort om ISS! 
 
5. Hur upplever du din arbetsmiljö? 
6. Skulle du vilja ha mer eller mindre arbete att utföra? 
7. Hur upplever du arbetssituationen/arbetsgemenskapen i din grupp? 
8. Skulle du vilja att det var annorlunda? 
9. Vad finns det för förmåner i företaget? 
 
10. Hur får du information om händelser i företaget? 
11. Hur skulle du vilja ha informationen? 
12. Skulle du vilja ha mer eller mindre information? 
 
13. Hur mycket användning får du för din kunskap i ditt arbete? 
14. I vilken utsträckning stämmer företagets krav på dig överens med din kompetens? 
15. Vilken vidareutbildning har du fått av ISS Landscaping? 
16. Vill du ha större eller mindre möjlighet till utbildning? 
17. Vilket behov har du att utveckla dig själv som person genom jobbet? 
18. Vill du ha större eller mindre möjlighet till egen utveckling på jobbet? 
19. Hur nöjd eller missnöjd är du med arbetsuppgifternas innehåll? 
20. Hur varierande är dina arbetsuppgifter? 
21. Vill du ha mer eller mindre varierande arbetsuppgifter? 
22. Hur mycket känner du att du kan påverka din arbetssituation? 
23. Vill du ha större eller mindre möjlighet att påverka? 
24. I vilken utsträckning kan du lägga upp ditt arbete själv? 
25. Vill du ha större eller mindre möjlighet att själv planera ditt arbete? 
26. Vad är dina ansvarsområden? 
27. Vill du ha fler eller färre ansvarsområden? 
 
28. Hur upplever att du att egna förslag och idéer tas emot i företaget? 
29. Hur motiverad var du när du började på det här jobbet? 
30. Är det någon skillnad på din motivation nu jämfört med när du började? 
31. Vad motiverar dig mest på jobbet? 
32. Vad motiverar dig minst på jobbet? 
33. För vem är ditt jobb viktigt? 
 
34. Vad betyder att göra ett bra jobb enligt dig? 
35. Hur tror du att ledningen definierar ett bra utfört jobb? 
36. När känner du att du gör ett bra jobb? 
37. Hur vet du när du har gjort ett bra jobb? 
38. Vad händer om du istället gör ett dåligt jobb? 
39. Vad har du för förväntningar på återkoppling när du har gjort ett bra jobb? 
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40. Skulle du vilja ha mer eller mindre återkoppling? 
41. Vad är den arbetande förmannens roll idag? 
42. Hur skulle du helst vilja att det var? 
43. Vad är produktionschefens roll idag? 
44. Hur skulle du helst vilja att det var? 
45. Vad är ledningens roll idag? 
46. Hur skulle du helst vilja att det var? 
 
47. Upplever du att målen för ditt arbete är tydliga? 
48. Hur mycket deltar du i utformningen av målen? 
49. Skulle du vilja delta mer eller mindre i utformningen av målen? 
50. Känner du till ISS Landscapings mål? 
51. Vad betyder ISS Landscapings mål för dig? 
52. Hur mycket känner du att du kan bidra till att ISS Landscaping når sina mål? 
 
53. Nu är vi snart klara. Är det något du vill tillägga? 
54. Hur ser din framtid ut på ISS? 
55. Vad ska du göra närmast idag? 
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