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Forord
Endringene i arbeidslivet er viet stor plass i den offentlige debatt. Det stilles stadig større hav
til virksomhetenes fleksibilitet og omstillingsevne. Dette gjelder ikke minst for
landbrukssamvirkets bedrifter.
Dersom en virksomhet skal klare omstillingene er den avhengig av kvalifisert og motivert
arbeidskraft. Da blir spørsmålet hvordan en virksomhet skal rekruttere og beholde
arbeidskraft som har disse egenskapene.
I denne rapporten, som er utført på oppdrag for Norsk Landbrukssamvirke, vil det bli satt
søkelys på hva som motiverer unge akademikere både i valg av jobb og hva som motiverer
dem i den jobben de har. Rapporten er en gjennomgang av de viktigste motivasjonsteoriene,
samt forslming med motivasjon i arbeidslivet om tema. Denne rapporten vi følges opp med en.
rapport som tar for seg medarbeiderutvikling i1men landbrukssamvirket.
Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten opplysninger og innspill fra en rekke personer. Vi
takker dem for at de tok seg til å svare på spørsmål og å komme med gode innspill. Navnene
på disse personene finnes i eget vedlegg. I prosjektet har vi benyttet oss av flere
referansepersoner som alle er personalsjefer i landbrukssamvirket: Geirr Anfinnsen, TINE
Norske Meierier, Anne Berghagen, Felleskjøpet Øst Vest og Jan Widar Iversen, Norsk
Kjøttsamvirke. Disse takkes for sin interesse og sine gode og nyttige innspill. Like fullt er
Landbrukets Utredningskontor ansvarlig for rapportens innhold.
Rapporten er ført i pennen av utreder Eivind 0 . Haanes ved Landbrukets Utredningskontor.
Vi takker Norsk Landbrukssamvirke for et interessant oppdrag.

Oslo, juli 2001

Eugen Tømte
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1 Innledning

Kapital er gjerne forbundet med det som kalles finanskapital, altså penger. I dag er det stadig
flere som peker på humankapitalen i bed1iften, det vil si de menneskelige ressursene i form av
medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter. Dette vil etter hvert utgjøre en stadig større del av
bediiftens verdi (Roos et al 1998, Sørhaug 2000). Dette stiller arbeidsgiverne overfor andre
ledelses- og styringsutfordringer enn tidligere. Satt på spissen, så er det mange som mener at
mens arbeidstakere tidligere spurte hva de kunne gjøre for arbeidsgiveren, er situasjonen nå at
stadig flere arbeidstakere spør hva arbeidsgiveren kan gjøre for dem. Dette kan tas som
uttrykk for at selvbevisstheten har økt, og at behovet for selvrealiseiing gje1momjobb er
økende, og da særlig blant unge og høyt utdannede me1mesker. Arbeidet skal være
meningsfylt og da meningsfylt for meg (Frønes og Brusdal 2000).
Dersom antakelsen om økt vekt på selvrealisering er iiktig, stiller det større krav til
arbeidsgiver når det gjelder både å tiltrekke seg unge akademikere og kunne beholde dem.
Imidlertid bør en virksomhet som ønsker å utvikle seg, ta mål av seg til mer enn å beholde
sine medarbeidere. Det er også behov for tiltak og virkemidler som gjør medarbeiderne
motive1ie. Det er mye som tyder på at den såkalte "generasjon X" (aldersgruppen ca. 20-35
år) er en generasjon som stiller stadig større krav til å bli motive1i i jobben. Kravet til
kompetanse har også ført til at det i mange tilfeller er slik at unge medarbeidere er mer
velutdannet enn sine ledere og mer erfarne kolleger.
Et annet trekk ved dagens arbeidsmarked er at lojaliteten til arbeidsgiver ikke er den samme
som før. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) opplyser at hver fjerde arbeidstaker skifter jobb i
løpet av en to-årsperiode. Dette er en illush·asjon på at det å holde på medarbeiderne
representerer en utfordring for mange bed1ifter. De endrede forhold på arbeidsmarkedet utgjør
således en viktig del av bakgrunnen for problemstillingene i rapporten.
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I. I Rapportens formål og problemstillinger
Den foreliggende rapporten er et oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke. Bakgrunnen for
dette prosjektet er de omfattende endringene vi ser i arbeidslivet i dag. Sentralt i debatten
omkring disse endingene er motivasjon og kompetanseutvikling hos medarbeiderne. Dette
temaet vil bli belyst i to ulike rapporter. Den første handler om rekruttering til arbeidslivet,
mens den andre rapporten omhandler kompetanseutvikling med vekt på Etter- og
videreutdaningsrefonnen og med forslag til konkrete tiltak for etter- og videreutdammelse.
Oppdragsgiver ønsker i denne omgang svar på følgende overordnede problemstilling:
Hva skal til.for å rekruttere unge og dyktige akademikere 1 til stillinger i landbrukssamvirket;
og hva skal til.for å beholde dem som engasjerte arbeidstakere?
Denne overordnede problemstillingen avleder en rekke andre spørsmål lmyttet til rekruttering
av arbeidskraft og til å sikre at medarbeiderne er engasjerte. I denne sammenheng har vi valgt
å konsentrere oss om følgende problemstillinger:
•

Hvilke faktorer legger unge akademikere vekt på når de søker jobb?

•

Hvilke faktorer bidrar til å forklare hva som får en arbeidstaker til å opparbeide et
engasjement for den jobben hun eller han skal utføre?

•

Hva gjøres for å motivere ansatte i landbrukksamvirket?

1.2 Metode
Det metodiske grmmlaget for denne rapporten er en gjennomgang av relevant litteratur på
området. Det er først og fremst motivasjon i arbeidsforhold vi har konsentre1i oss om. Det
gjelder både i forhold til hva som motiverer personer til å søke en jobb, og i forhold til hva
som skal til for å motivere den enkelte arbeidstaker i den jobben han eller hun har fått.
Det filmes noen få undersøkelser av hvilke motiver nyutdannede akademikere legger vekt på
når de søker sin første jobb. Søk i litteraturbaser og kontakt med ulike forskningsmiljøer har
brakt på det rene at det er lite forskning som er utført på dette området. Imidlertid finnes det
noen bidrag som ligger til grunn for denne rappo1ien. Disse bidragene lmytter seg stmi sett til
økonomi- og ingeniørfag. Når det gjelder forskning omhing hva arbeidstakere legger vekt på
i deres nåværende jobb - hva som motiverer dem - er det også relativt lite å hente. Enkelte
undersøkelser finnes, og disse er redegjort for i rapporten der det er naturlig. Inntryldcene fra
disse rapportene er supplert med muntlige opplysninger fra forslmingsmiljøer. I tillegg til
gjennomgangen av de mer generelle trekk ved arbeidsmarkedet har vi forsøkt å belyse
1

" Akademiker" kan ha mange betydninger. Når vi bruker denne betegnel se n i denne rapporten er det synonymt

med universitets- og høysko le utdann ede.
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situasjonen i landbrukssamvirket. Dette er gjort ved hjelp av intervjuer av enkelte
personalsjefer i flere av landbrukets organisasjoner. Disse inntrykkene er supplert med
dokumenter som omhandler personalpolitikk.

1.3 Avgrensning
Denne rapporten er ikke en rapport om arbeidslivet og- arbeidsmiljø. Rapporten er avgrenset
til å handle om rekruttering og motivasjon, og da spesielt av unge akademikere. Det innebærer
at det er en rekke forhold knyttet til en arbeidsplass om ikke vil bli berørt. Det vi vil se
nærmere på i de1me rapporten er hvilke forhold en arbeidsgiver bør legge særlig vekt på i
forbindelse med rehuttering og motivasjon av unge akademikere.

1.4 Disposisjon for resten av rapporten
I kapittel 2 vil vi belyse situasjonen på arbeidsmarkedet for nyutdannede. Hensikten med dette
kapitlet er dels å kunne si noe om tilgangen på akademisk skolert arbeidskraft, dels å kunne si
noe om hva studentene legger vekt på når de søker sin første jobb. I tillegg vil vi også belyse
hvor studentene får sin første jobb etter endt utdannelse.
Kapittel 3 er det en gje1momgang av de mest sentrale motivasjonsteoriene. Gjennomgangen er
i hovedsak lagt opp tematisk for på den måten å kunne relateres til de øvrige delene av
rapporten. Hensikten med dette kapitlet er å kunne etablere et visst teoretisk grunnlag for
diskusjonen om motivasjon i arbeidsforhold.
I kapittel 4 vil vi si noe om hvilke faktorer som arbeidstakere legger vekt på ved den stillingen
de har. Dette er gjort med basis i empiriske undersøkelser. Hensikten er å lemme identifisere
hvilke faktorer som motiverer arbeidstakere til å utvikle seg i jobben sin.
Kapittel 5 er spesielt viet landbrukets organisasjoner. Vi vil her på hvilke faktorer som
motiverer unge akademikere til å søke en stilling i landbrukets organisasjoner, og hvilke
faktorer som motiverer unge akademikere til å vise initiativ og ekstra innsats. I tillegg skal vi
si noe om hvordan personalarbeidet i dette utvalget av organisasjoner er lagt opp.
Kapittel 6 er en oppsmmnering av funnene i rapporten.
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2 Nyutdannede på arbeidsmarkedet

Det er i alt 6000 med høyere utdannelse som kommer ut på arbeidsmarkedet hvert år. Dette
antallet har ligget stabilt siden 1996. I Befolkningen sett under ett, er det 26 prosent som har
høyere utdannelse. Arbeidsløsheten blant de med høy utdam1else er på under 2 prosent i 1999
(Try 2000). Et halvt år etter eksamen er de fleste kandidatene i arbeid. Det er bare 6 prosent
helt uten jobb, men andelen mistilpassede (arbeidsløse, ufrivillig deltid og irrelevant arbeid)
er på til sammen 17 prosent i 1999 (Try 2000).
Det er også et annet trekk ved de nyutdaimede - forventning om høy turnover. Både
Gooderham og Nodhaugs undersøkelse blant siviløkomstudenter (Gooderham og Nordhaug
2001) og Universums erfaringer fra både økonomer, ingeniører og andre utdannelsesgrupper
viser at de nyutdannede regner med at de vil være i den første jobben i relativt kort tidomtrent tre år.
I resten av dette kapittelet skal vi se nærmere på hva de nyutdannede legger vekt på i valg av
sin første jobb, og hvor de faktisk får sin første jobb.

2.1 Verdier som ligger til gn1nn for jobbsøkingen
Verdier kan defineres på mange måter. I denne saimnenheng skal vi betrakte det som en
individualpsykologisk størrelse. Kaufmann (1998) sier at verdier handler om våre
grwmleggende prinsipper og generelle overbevisninger som gir opphav til spesielle
væremåter og handlemåter. De er relativt stabile særtrekk som k01mner til uttrykk både privat
og i arbeidslivet. Verdiene blir både en veiviser for våre handlinger og en drivkraft bak vår
adferd - altså motivasjon (Kaufinann 1998).
Flere har påpekt at det skjer en individualisering av de verdi- og holdningsskapende
prosessene fordi variasjonen i gnumleggende livsbetingelser blir støITe (Todal Jensen 1993).
Det er grunn til å anta at dette også får betydning for arbeidslivet. En naturlig konsekvens er
at personer blir mer individualistisk orientert i sine yrkesvalg, og at yngre akademikere utviser
en langt mer bevisst holdning i valg av arbeidsgiver og stilling enn hva som var tilfellet for
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akademikere som kom ut på arbeidsmarkedet for 10-20 år siden. I forlengelsen av dette, er det
grum1 til å forvente at unge akademikere legger større vekt på selvrealisering.
"Generasjon X" er en betegnelse på generasjonen som i dag er i begynnelsen av 20 årene og
til midten av 30 årene. En merkelapp som ofte settes på dem1e generasjonen er at den er mer
nytelsesorientert enn tidligere generasjoner (Colbjørnsen et al 2001). Det innebærer tre ting:
•

Motiveres mer av lyst en av plikt

•

Forventer å få jobbe for ledere som er inspirerende

•

Forventer morsomme arbeidsoppgaver

En konsekvens av den økte individualise1ingen er mer selvledelse. I økende grad søker
medarbeiderne seg frem til et svar på egenhånd, uten å søke retningsangivelse hos en leder.
Dette er særlig aktuelt når den underordnede selv har den kompetansen som skal til for å
utføre arbeidet (Colbjørnsen et al 2001). Ut fra dette skulle en forvente at det legges vekt på
interessante arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter når nyutdannede skal uttale seg om hva
de ønsker. En undersøkelse som sier litt om dette, er utført blant 1.420 økonomistudenter fra
11 land. Norge er representert med Norges Handelshøyskole (NHH). Undersøkelsen er utført
av Paul Gooderham og Odd Nordhaug (Gooderham og Nordhaug 2001). Tabell 2.1. viser
hvilke oppgaver disse studentene la vekt på (Verdien 5 er svært viktig, og flere svar tillatt):

Tabell 2.1 . Ønsker ved.første jobb. Gjennomsnittstall
Faktor

NHH studenter

Alle studenter

Me1m

Kvinner

Interessant arbeid
Sosialt miljø
Personlig utvikling
Kompetanseutvikling
Varierte arbeidsoppgaver
Frihet i oppgaveløsningen
Høy lønn
God personalpolitild(
Arbeidsgivers omdømme

4,67
4,47
4,2
4,35
4,17
3,83
3,8
3,94
3,67

4,72
4,42
4,37
4,24
4,2
3,99
3,98
3,92
3,74

4,65
4,33
4,28
4,24
4,13
3,98
4,04
3,76
3,71

4,84
4,57
4,5
4,23
4,3
4,01
3,9
4,17
3,79

Kilde: Gooderham og Nordhaug 2001

Det er forhold lmyttet til arbeidets innhold, samt sosialt miljø som kmruner høyt på listen.
Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver scorer også høyt. I tillegg legges det stor vekt på
variasjon i arbeidsoppgavene, og frihet til å løse oppgavene på sin egen måte. Det sosiale
miljøet på arbeidsplassen vektlegges også . Av i alt 20 faktorer det er spurt om, så kommer
høy lønn og god personalpolitikk et stykke ned på listen.
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I følge forskerne bak rapporten gir disse tallene ikke grunn til å hevde at økonomistudenter
bare er opptatt av høy lønn og rask karriere. Disse faktorene er rangert henholdsvis som
nummer 12 og nummer 7. Den samme rapporten konkluderer også med at me1m er noe mer
materialistisk innstilt. Kvi1mer legger noe mer vekt på det sosiale miljøet og innholdet i
jobben enn hva me1mene gjør (Gooderham og Nordhaug 2001).
Det er ikke foretatt noen systematiske undersøkelser blant samfunnsvitere og humanister.
Inntrykket både forskere og såkalte karrieresentere sitter igjen med, er at samfunnsvitere og
humanister i enda større grad enn hva som er tilfellet for økonomer, legger vekt på faglig og
personlig utvikling. En undersøkelse blant ansatte i Staten viser at ønsket om å jobbe faglig er
viktig. Halvpaiten av de spurte i denne undersøkelsen, sier at de valgte arbeidsplass på gnnm
av at den passet til utda1melsen. Andelen er oppe i 66 prosent for de med mer em1 fire års
universitets- eller høyskoleutdam1else (SSB 1998).

2.2 I hvilken sektor ønsker nyutdannede å jobbe?
Ut fra det som er vist hittil, så skulle en forvente at sektorer som gir mulighet for faglig og
personlig utvikling har sterk tiltrekningsluaft på studenter. Tabell 2.2 viser at dette stemmer et
godt stykke på vei - konsulentselskapene byr på mange slike muligheter.

Tabell 2. 2. Første jobbønske etter sektor. Gjennomsnittstall
Sektor

NHH studenter

Alle studenter

Menn

Kvinner

Konsulentfirmaer
Finansnæringen
IT/telekom
Starte eget
Industii
Sentralforvaltningen

3,87
3,79
3,46
3,15
2,65
2,43

3,8

3,82
3,71
3,61
3,61
2,62
2,22

3,8
3,36
3,26
3,07
2,47
2,4

3,57
3,47
3,4
2,56
2,29

Kilde: Gooderham og Nordhaug 2001

Konsulentselskaper, tett fulgt av finansnæringen, er de bransjene som økonomistudentene
foretrekker å ha som sin første jobb. På de to neste plassene følger
IT-næringen og ønsket om å starte noe selv. Dette er en indikasjon på at både lønn og
fremtidsutsikter betyr noe: det er bransjer med det høyeste lønnspotensialet som trekker til seg
fremtidige yrkesutøvere med høyere utdam1else innen økonomi. Disse tallene beheftes langt
på vei av en undersøkelse utført av det svenske selskapet Universum. Blant siviløkonomenes
ti på topp ønskeliste befinner det seg fem konsulentselskaper (Aftenposten 10.06.01 ).
Universum opplyser ellers at trainee-ordninger ser ut til å tape noe av sin populaiitet. En
mulig årsak er å finne i konsulentbransjens popularitet. Det kan synes som om
konsulentfirmaene dekker mange av de samme behovene som traineeordninger er ment å
fylle. Det gjelder både utvikling faglig for å nevne noe.
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Industrien som arbeidsplass får langt lavere prioritet enn fire mest populære sektorene. Blant
NHH studentene er industrien rangert som nmmner 6 av 13 bransjer. Betrakter en alle
studentene under ett er industrien rangert som nmmner 8 av 13. Sentralforvaltningen kommer
nesten nederst - på 11. plass (Gooderham og Nordhaug 2001 ).
Dette viser at selv om bedriftens omdømme kommer et godt stykke ned på listen blant
faktorer som vektlegges i valg av jobb, så er det likevel enkelte bransjer som peker seg ut. Det
sier også noe om hvor studentene mener de får de mest utviklende og utfordrende oppgavene.
I tillegg vil det også være slik at bransjer der fremtidsutsiktene er lyse, samt at bransjen er
sentral for landets økonomi kan virke mer tilh·el<lcende på nyutdannede. I Norge er det svært
populæ1i å arbeide i oljebransjen. Den er mumner 5 av 13 undersøkte bransjer, mens den er
nummer 9 for hele utvalget (Gooderham og Nordhaug 2001).

2.3 Hvor havner de nyutdannede etter endt utdannelse?
Hvert år foretar Norsk institutt for studier av forslming og utdanning (NIFU) en undersøkelse
blant de kandidatene som har avlagt avsluttende eksamen. Et hovedinntryl<lc er at offentlig
sektor er den første arbeidsgiveren for de fleste nyutdaimede. Imidlertid er det store
variasjoner mellom de ulike gruppene. 72 prosent av samfunnsviterne havner i offentlig
sektor, mens det bare er 20 prosent av siviløkonomene som får sin første jobb i offentlig
sektor (Henaug og Stavik 2000). Tabell 3.2. viser fordelingen etter sektor for noen typer av
utdannelser:

Tabell 2. 3. Første jobb.for nyutdannede. Sektor. Prosent
Utda1melse

Offentlig sektor

Privat sektor

Sivilagronomer
Siviløkonomer

63
20

Sivilingeniører
Jurister
Samfunnsvitere
Humanister

33
50
72
66

37
80
67
50
28
34

l(jlcle: Henaug og Stavik 2000

Det er særlig siviløkonomer og sivilingeniører som havner i privat sektor etter endt
utdannelse . Når det gjelder sivilingeniørene, er det industrien som trel<lcer til seg de fleste
nyutdannede. For siviløkonomenes del er det konsulentfirmaer og finansforetak som trel<lcer
til seg hovedtyngden av de nyutdannede kandidatene (Henaug og Stavik 2000).
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2.4 Oppsummering
Dette kapittelet har vist at de fleste nyutdannede er i relevant arbeid et halvt år etter eksamen.
De fleste kommer også til å skifte jobb relativt raskt. Mange regner med å bli i sin første jobb
i omtrent tre år.
Det er fire sett av faktorer som utmerker seg når det gjelder valg av den første jobben:
•

Utfordrende arbeidsoppgaver

•

Personlige utviklingsmuligheter

•

Arbeidsmiljø

•

Lønn og karrieremuligheter

LU-rapport nr. 7 - 200 i

3 Motivasjon i arbeidslivet - noen teoretiske
perspektiver

Et grunnleggende spørsmål innenfor motivasjonsteorien, er hva som får oss til å handle som
vi gjør. Hva er det som får flere av oss til å bruke tid og krefter på å tilegne oss kt1m1skap når
vi vet at det i mange tilfeller ikke lønner seg økonomisk? Hva legger vi vekt på når vi velger
jobb? Og fremfor alt: Hva får oss til å yte en innsats utover det som forventes av oss? Dette er
spørsmål som psykologer som arbeider med motivasjonsteori er opptatt av. Kort sagt: hva er
motivene bak våre handlinger?
I denne rapporten ser vi både på studenters valg av arbeidsgiver og på arbeidstakeres
vektlegging av ulike motivasjonsfaktorer i forbindelse med valg av både arbeid og
arbeidsgiver. I mange tilfeller er det sammenfallende motiver som styrer valg av studier,
ønske om arbeidsgiver og det som motiverer oss i den jobben vi gjør. Vi har derfor valgt å gi
en generell og tematisk fremstilling av motivasjonsteorien her. Det sier seg selv at dette ikke
er noen komplett fremstilling av teorien, men vi har valgt å konsenh·ere oss om noen
elementer vi mener er viktige i forhold til hva som motiverer dagens unge akademikere.
Resten av kapitlet vil derfor ta for seg disse temaene:
•

Tilfredsstillelse av grunnleggende behov

•

Anerkje1melse og belø1ming som motivasjonsfaktorer

•

Betydningen av et godt arbeidsmiljø som motivasjonsfaktor

•

Den indre belømlingen som motivasjonsfaktor

•

Ledelsens rolle for å sikre motiverte medarbeidere

3 .1 Tilfredstillelse av grunnleggende behov
De tidligste motivasjonsteoriene tar utgangspunkt i at det er visse grunnleggende behov som
må tilfredsstilles for at en skal kmme leve og ha mulighet å utvikle seg som menneske.
Maslow var den første som satte de ulike grunnleggende behovene i et system. Han mente at
behov som var av en lavere orden måtte oppfylles før behov på et høyere nivå kmme bli
tilfredsstilt. Fysiologiske behov, som det å spise seg mett, og behov for sikkerhet og trygghet
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er slike grunnleggende behov. Dette er såkalte mangelbehov som må tilfredsstilles før en kan
begy1me å utvikle andre ferdigheter ved seg selv (Berg og Thomsen 1994). I våre dager er det
lønn som er middelet til el sikre en dekning av ve/re grunnleggende behov. Ut fra en slik
betraktning så skulle en forvente at dersom de grunnleggende behov var tilfredsstilt, så kmme
en legge vekt på å oppfylle andre behov. Likevel er det ikke fullt så enkelt. En sak er at
"tilfredsstillelse av grmmleggende behov" er et relativt begrep - det varierer jo sterkt mellom
mennesker når vi synes de grunnleggende behov er tilfredsstilt. Et annet moment er hvorvidt
behovene våre er hierarkisk ordnet.
Denne delen av Maslows teori er det blitt stilt spørsmål ved. Alderfer mente eksempelvis at
flere typer behov kunne være aktive samtidig, og selv om både status og
selvrealiseringsbehov var oppfylt, så var det likevel mulig at mer grunnleggende behov ikke
var det (Kaufmann 1998). Ut fra denne teorien skulle en forvente at misnøye med lønnen kan
føre til at en blir hindret i å tilfredsstille andre behov. Slik manglende behovstilfredsstillelse
kan resultere i at en person yter mindre, og viser mindre interesse for jobben enn han ellers
ville gjort.
Det er også andre teoretikere som ikke regner lønn som en motivasjonsfaktor. I følge
Hertzbergs jobbfaktorteori er både lønn og jobbsikkerhet såkalte hygienefaktorer. Det
i1mebærer at dersom hygienefaktorene ikke var tilfredsstilt på en arbeidsplass, ville det skape
mistrivsel. Tilfredsstillelse av hygienefaktorer i seg selv er ikke et bidrag til å øke
motivasjonen (Kaufmann 1998). Ut fra denne teorien skulle en legge til rette for at
lønnsnivået i bedliften er akseptabelt, og at det ikke er så lavt at det fører til utbredt
mistrivsel.
Hittil har vi konsentrert oss om to sider ved lønn. Den ene siden er lønnens funksjon som
tilfredsstiller av grunnleggende behov. Den andre siden er lønn som hygienefaktor. Det vil si
at lø1mspolitikken skal bidra til å unngå mistrivsel. Lønn kan også tjene andre hensikter enn
dette. Lønn kan tjene som et ledd i å anerltjenne en person og belø1me hun eller ham. I det
følgende skal vi se nærmere på anerltjennelse og belø1ming som motivasjonsfaktorer.

3.2 Anerkjennelse og belønning som motivasjonsfaktorer
De fleste ønsker noe mer enn bare å bli lagt merke til; de ønsker å bli lagt merke til på en
positiv måte. Hertzberg regner aner!qennelse som en motivasjonsfaktor som skaper
tilfredshet, mens Maslow regner anerkjennelse som et overskuddsbehov (Borg og Thomsen
1994). Begge mener altså at anerltjem1else er sentralt for å øke medarbeidernes motivasjon.
Tilfredsstillelse av slike behov bidrar til å spore medarbeiderne til im1sats, og er av flere
regnet blant de aller viktigste motivasjonsfaktorene (Forrest et al 1999). Dersom en legger
motivasjonsteorien til grunn er anerltje1melse for innsats med på å sikre at medarbeideren
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utvikler seg på en måte som legger til rette for nye og mer utfordrende oppgaver.
Anerkjennelse av medarbeidere har liten eller ingen verdi dersom den ikke følges opp i form
av en eller aimen belønning. Belønningen er av to typer: indre belønning og ytre belø1ming
(Kaufrnann 1998). Den indre belønningen er knyttet til at medarbeideren føler tilfredsstillelse
ved å ha lykkes. Dette er nær knyttet til indre motivasjon som vi kommer nærmere tilbake til i
kapittel 3.4.
I dagligtalen forbinder vi gjerne "belønning" med det vi her har kalt "ytre belønning".
Belønningen gis da i form av rosende ord eller i form av positive endringer av
arbeidsforholdet. En slik endring kan også være at en får nye og interessante arbeidsoppgaver
og derigjennom gis anledning til å utvikle seg både faglig og karrieremessig. En annen
endring kan være lø1msøkning eller forfremmelse. Uansett belønningens form, så er det
knyttet forventinger til den. Vi forventer at jobbytelse skal gi resultater, og at en innsats skal
føre til belønning. Skal belønningen ha den ønskede virkningen, må den også være av verdi
for arbeidstakeren (Kaufmann 1998). Belønninger skal sikre at medarbeiderne stimuleres til
en adferd som er positiv sett fra bedriftens eller organisasjonens side. Det tilsier at en
utformer et system av belø1minger som både ansatte og ledelse kan forholde seg til. Det er i
alle fall tre kriterier som må være oppfylt for å bidra til å sikre motivasjonen (Knutsen 2000):
•

Belønningssystemet må være rettet mot organisasjonens mål og verdier

•

Belønningssystemet må være konsistent

•

Belønningssystemet må være tydelig

Dersom en bruker lønn som et eksempel på belønning, innebærer det at et lønnssystem må
være lagt opp slik at kriteiiene for lønnsfastsettelse er kjent for medarbeiderne, og at det er
mulig å oppfylle de kriteriene som skal til for en tilfredsstillende lø1msutvikling.
Et lønnssystem som både er konsistent og tydelig i sin utforming, og som dessuten er lagt opp
for å sikre at organisasjonens mål nås, vil i utgangspunktet oppleves som rimelig og rettferdig
av medarbeiderne (Jfr. Knutsen 2000). Geir Kaufmann (Kaufmann 1998) har kalt dette for
ret(ferdighetsteori. Sentralt i dem1e teorien er likebehandling under ellers like forhold.
Dersom en medarbeider ikke føler seg rettferdig behandlet, vil det lett kUime føre til at
motivasjonen svikter. Det sentrale her er ikke lønnens absolutte størrelse, men dens relative
størrelse. Lønnsnivået til den enkelte medarbeider daimer grunnlag for sammenligninger. Det
er flere måter og sammenligne på, og flere å saimnenligne seg med:
•

Selv-intern. Sammenligner seg med ens egen, tidligere jobbsituasjon på samme
arbeidsplass

•

Selv - ekstern. Sammenligner seg med vilkårene andre steder de har vært.

•

Andre - intern. Sammenligner med personer eller yrkesgrupper på samme arbeidsplass.

•

Andre - ekstern. Annen person eller gruppe utenfor egen arbeidsplass.
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Dersom en opplever seg urettferdig behandlet, er det mange måter å kompensere for dette på.
Den mest drastiske, sett fra arbeidsgivers side, er å slutte. Andre måter å rette opp de1me
ubalansen på, er å arbeide mer eller mindre i forhold til tidligere (Kaufmann 1998). Dette
viser at lønn og lønnsnivå ildce er uten betydning for motivasjonen. Imidlertid er det nok mer
riktig å hevde at lønnen i seg selv ildce alltid er motiverende for å yte en ekstra innsats, men at
lønnsnivået og - politikken ildce må være til hinder for å gjøre det.

3 .3 Betydningen av et godt arbeidsmiljø
Dersom vi går til Maslows behovshierarki, så er sosiale behov et underskuddsbehov som må
dekkes opp før en kan få tilfredsstilt nye behov. Det er det behovet som rangerer høyes blant
de såkalte underskuddsbehovene. Sosiale behov tilhører Hertzbergs hygienefaktorer (Berg og
Thomsen 1994). Det innebærer at disse behovene må innfris for ildce å skape misnøye (Berg
og Thomsen 1994). Nå er ikke "sosialt miljø" ensbetydende med "arbeidsmiljø".
Arbeidsmiljøet påvirkes av mange ulike relasjoner i tillegg til de rent sosiale.
En viktig målsetting med Arbeidsmiljøloven er å sikre et godt arbeidsmiljø. Med "godt
arbeidsmiljø" i lovens forstand menes at arbeidstakerne skal sikres full trygghet både mot
fysiske og psykiske skadevirkninger. I målsettingen for loven står det at målsettingen er "å
sikre trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte
arbeidstaker". I fortsettelsen skal vi drøfte hva motivasjonsteorien sier om hvordan en kan
tilrettelegge for et arbeidsmiljø som sikrer at den enkelte arbeidstaker utvikler seg på en slik
måte at hun eller han yter sitt beste.
En teori som belyser dette er McClellands behovsteori. Den sier noe om hva som skal til for å
skape prestasjonsmotivasjon. Det viktigste kjennetegnet ved en som har sterkt utviklet
prestasjonsbehov er at han eller hun er sterkt tiltrukket av situasjoner der han eller hun har et
personlig ansvar for å løse et problem (Kaufmaim 1998). I følge de1me te01ien styres
prestasjonsmotivasjon av en frykt for nederlag og et håp om suksess. Ved å kombinere disse
to dimensjonene får en fire ulike personlighetstyper (Kaufmann 1998):
Tabell 3.1 Prestasjonsmotivasjon og personlighetstyper
Høy nederlagsfrykt
Lav nederlagsfrykt

Stort håp om suksess

Lite håp om suksess

A
B

c
D

Dersom en skal legge teorien til grunn, er det type B som vil klare seg best. En slik person
frykter nederlag i liten grad, samtidig som hun har et sterkt ønske om å lykkes. Slike personer
har gjerne det psykologene kaller for sterk prestasjonsmotivasjon (Kaufmann 1998). Det
innebærer at han både er resultatorientert og tør ta noen sjanser for å oppnå de resultatene han
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ønsker. Person A, stadig i følge samme teori, har en tendens til å kjøre med full gass og
bremsene på samtidig. Antakeligvis er det viktig å legge til rette for et arbeidsmiljø der en kan
skape rom for å legge vekt på den gode prestasjon hvor nederlagsfrykten begrenses.

3.4 Den indre belønningen som motivasjonsfaktor
Hittil har vi konsentrert oss om det som kan kalles ytre motivasjon. Det er omgivelsene som
gir impulser til vår motivasjon. Vi blir eksempelvis motivert av gode kolleger eller en eller
annen form for belønning. Likevel er det ikke nødvendigvis alltid slik at det er våre
omgivelser som motiverer oss. Mange mennesker har en indre målsetting som diiver dem noe de ønsker å oppnå. De blir motivert, ikke bare av andre, men for sin egen del. Dette kalles
for indre motivasjon (Gausdal 2000). I nær tilknytning til indre motivasjon er et ønske om
selvrealise1ing. Kort fo1talt innebærer selvrealisering å arbeide for å virkeliggjøre sine egne
målsettinger ved å utnytte sine egne evner og ferdigheter. Det handler ikke bare om å nå sine
mål, men å utvikle og videreutvikle egne anlegg og ferdigheter (Berg og Thomsen 1994).
Behovet for selvrealisering er det siste trinnet i Maslows behovshierarki (Berg og Thomsen
1994). Selvrealisering er en vekstfaktor hos He1tzberg (Berg og Thomsen 1994). Det
i1mebærer at det er slike faktorer som fører til personlig vekst hos arbeidstakeren. Det er slike
faktorer som også fører til økt trivsel hos medarbeideren, og som bidrar til å øke
motivasjon en.
Medarbeidere som har stor grad av indre motivasjon regnes av mange som en mangelvare, og
det er spådd at dette i stadig sterkere grad vil være en fremtidig mangelvare (Gausdal 2000).
Hvordan kan en så sikre seg medarbeidere med høy grad av indre motivasjon? Dersom en
skal kunne utvikle sine egne ferdigheter og evner, sier det seg selv at selvstendighet i
oppgaveløsningen og en viss fleksibilitet i gjennomføringen er viktige ingredienser. På den
måten kan både evner, anlegg og ferdigheter hos medarbeideren tas i bruk hos medarbeideren
slik at han eller hun yter både det som er påkrevd og mer til. Det engelske uttrykket
"empowerment" speiler dette. Den praktiske betydningen av dette uttrykket innebærer en
utstrakt delegeling av ansvar og myndighet til den enkelte medarbeider. Imidlertid er det en
annen side som er like viktig: det å oppmuntre medarbeiderne til å ta egne initiativ og sette
dem ut i livet uten at en behøver klarsignal fra lederen (NOU 1999:34). Det kan derfor ha mye
for seg å hevde at "empowerment" utgjør selve grunnlaget for indre motivasjon slik enkelte
forfattere hevder (Gausdal 2000).
I tråd med det som er sagt over, vil vi hevde at selvbestemmelse og frihet i oppgaveløsningen
er med på å fremme den indre motivasjonen. Motivasjon, ytelse og utvikling blir best i sosiale
sanm1enhenger som sørger for å tilfredsstille tre gnnmleggende behov:
•

Behovet for kompetanse. Forståelse for hvordan en skal oppnå resultater og føle seg som
en viktig forutsetning for at oppgaven blir utført
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Behovet for tilhørighet. Gode forbindelser med andre på arbeidsplassen - et godt faglig og
sosialt miljø.

•

Behovet for autonomi. Behovet for å være selvgående og selvstartende i utføringen av
oppgaven.

Dette er hovedelementene i Deci og Ryans selvbestemmelsesteori fra 1985 (Gausdal 2000) .
Dersom den indre motivasjonen skal økes, må det legges til rette for selvbestenm1else eller
personlig kontroll. Medarrbeiderne må kmrne settes i stand til ålede seg selv. Skal dette være
mulig, må bedriften eller organisasjonen legge forholdene til rette for det. Dette stiller andre
luav til lederrollen enn det vi har vært vant til tidligere. Lederen får kanskje mer karakter av å
være en veileder og medspiller enn hva som har vært før. Vi skal i neste avsnitt se litt på
lederrollen i et slikt perspektiv.

3.5 Lederen som 1notivasj onsfaktor
I gjennomgangen av hva som motiverer medarbeiderne har vi bare i liten grad vært inne på
lederens rolle. Begreper som "medvirkning" læring" og "meningsfylte oppgaver" ligger til
grunn for mye av tenkningen omlaing den norske arbeidsmiljøloven, og har vært viktige
elementer i det en kan kalle "management på norsk" (Sørhaug 1996). I dag har mange av
disse begrepene fått en airnen praktisk betydning. En årsak er at arbeidsprosessene er blitt mer
åpne enn tidligere. Ledere har i dag ildce den samme rollen som motpart som tidligere,
ettersom mye av dagens kapital ikke er penger, men kmrnskap (Sørhaug 2000). Endringer
både i arbeidslivet og i sammensetningen av arbeidsstyrken, betinger endringer i lederrollen.
Forskere har pekt på en endling fra å fokusere på lederens evne til åta beslutninger til å sette
medarbeiderens evner og muligheter i fokus (M. Berg 1998). Lederrollen har endret seg fra å
legge hovedvekten på lederen som "sjef' til lederen som "veileder".
Likevel er ikke endringen i lederrollen fra "sjef' til veileder" det samme som at lederollen er
mindre viktig; den er bare endret. Sentrale elementer i lederrollen i dag er å legge til rette for
medvirlming og dialog mellom ledelse og ansatte, og at en i fellesskap utvikler et
verdigrunnlag (Sørhaug 2000). En slik tilrettelegging skjer ved at det legges til rette for at
medarbeiderne føler eierskap for sine oppgaver. Eierskapet utvikles gjennom at oppgavene
utformes på en interessant måte, og gje1111om etablering av selvstyrte grupper
(Berg 2000). Andre tiltak kan i følge (Gausdal 2000) være:
•

Mindre regelstyring

•

Mål og resultatstyring

•

Økt delegering av ansvar og myndighet
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Sannsynligvis blir utformingen av felles mål enda viktigere i en tid hvor det legges vekt på
økt delege1ing av ansvar og myndighet, og selvstendighet i oppgaveløsningen. Det ligger noe
selvsagt i at det å arbeide ut fra klare mål er mer motiverende enn det å arbeide ut fra mål som
fortoner seg som langt mer uklare. Imidlertid er det andre momenter som er like sentrale
dersom en skal legge motivasjonsteorien til grunn. For det/ør.ste så er det er en lederoppgave
å sikre at medarbeideren føler seg forpliktet på de målsettingene en er blitt enige om. For det
andre så må medarbeideren tro han eller hun er i stand til å utføre oppgaven. Dette kalles
subjektiv mestiingsevne, og er vel så viktig som mer målbare kiiterier. Er den subjektive
mestringsevnen for lav i forhold til oppgaven, vil målene senkes av medarbeideren
(Kaufmann 1998). Arbeidsgiver kan bidra til å heve den subjektive mestringsevnen ved å
legge til rette for faglig utvikling og dyktiggjøring gjennom opplæringstiltak. En slik
opplæring må utformes i samsvar med bedriftens mål og strategier for på den måten å sikre at
bedriftens mål nås (Gooderham et al 1996).

3.6 Oppsummering
I de1me gjennomgangen har vi sett at det er noen grunnleggende behov som må tilfredsstilles
for at en medarbeider skal kunne gjøre en godjobb. Eksempler på slike behov er å kunne
spise seg mett og å ha tak over hodet. I dag er det lønnen vår som bidrar til å tilfredsstille
disse behovene. Tilfredsstillelse av disse behovene er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å
sikre motiverte medarbeidere.
Dersom en arbeidsgiver skal få motiverte medarbeidere er anerkjennelse for innsatsen en
viktig faktor. Anerkjennelse virker ikke motiverende uten noen form for belønning. Rosende
ord, lønnsøkning og forfremmelse "klassiske" måter å belønne sine medarbeidere på. Skal
slike "ytre belønninger" virke etter hensikten er kriteriene avgjørende. Kriteriene må være
kjent for medarbeiderne og noenlunde klart utformet. Dessuten er det viktig at kriteriene er
utformet i samsvar med det man ønsker å oppnå. Belø1minger utdelt på uklare kriterier fører
til uklare signaler. I tillegg vil de som ikke får belønning føle seg urettferdig behandlet, og
misfornøyde medarbeidere vil lett kunne bli resultatet.
Den "ytre belønningen" er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig belønning. Vi tror
akademikere blir motivert av arbeidsoppgaver som gjør det mulig å arbeide for å nå egne
målsettinger gjennom å utvikle og videreutvikle egne evner og ferdigheter. Et annet ord for
dette er selvrealisering, og regnes som en faktor som gir arbeidstakeren vekstmuligheter, og
økt motivasjon. Dersom dette skal være mulig må medarbeiderne/Øle eierskap til sine
oppgaver. Da kreves det en viss selvstendighet og frihet i måten oppgavene løses på. I nær
sammenheng med dette er utstrakt delegering av myndighet til medarbeiderne. Medarbeiderne
blir motivert ved at de har muligheten til åta egne initiativ og sette dem ut i livet uten alltid å
få klarsignal fra lederen. Medarbeiderne må settes i stand til ålede seg selv. Utforming av
klare, felles mål blir av stor betydning for å gjøre selvledelse mulig.
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Dette tilsier også en endring av lederrollen i retning av å være veileder - ikke bare en "sjef'.
Dersom en skal kunne sikre motiverte medarbeidere er en avhengig av et godt arbeidsmiljø.
Det iirnebærer at miljøet på arbeidsplassen er godt faglig og sosialt. Slike miljøer vil kunne
bidra til at medarbeidere kan gis rom for å tørre åta sjanser for på den måten å kunne oppnå
best mulige resultater både for seg selv og bedriften eller organisasjonen de jobber i. Et godt
arbeidsmiljø er avgjørende for å holde oppe motivasjonen. Selv medarbeidere med sterk indre
motivasjon er avhengig av tilbakemeldinger på utført arbeid.
Vi skal i det følgende kapittelet se nærmere på hvilke faktorer som motiverer arbeidstakere
som har arbeidet en tid (kapittel 4). I kapittel 5 skal vi se på om det er noen særtrekk for
landbrukssamvirket.
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4 Motivasjon i arbeidslivet - hva svarer
arbeidstakerne?

I dette kapitlet skal vi konsentrere oss om de som faktisk er i jobb. Hva de legger vekt på, og
som fremheves som viktig i den jobben de har. I dette kapitelet har vi hentet tall fra
undersøkelsen "Arbeid og verdier" utfø1i av Helene Berg ved Econ (Berg 1998) og en
undersøkelse utført blant ansatte i staten (SSB 1998). Ledernes oppfatninger av disse
spørsmålene vil belyses på grunnlag av "Lederundersøkelsen 2000" (Colbjørnsen et al 2001).

4.1 Jobbinnholdet og kollegene som motivasjonsfaktorer
I kapittel 2 så vi at utfordrende arbeidsoppgaver og personlige utviklingsmuligheter er
faktorer som de nyutdannede legger sterk vekt på ved valg av den første jobben. Spørsmålet
blir da hvorvidt det er slik at det er de samme kjennetegnene som er viktig ved den jobben en
faktisk har. Undersøkelsen "Arbeid og verdier" (Berg 1998) sier noe om dette. Denne
undersøkelsen omfatter et representativt utvalg av arbeidstakere, og det er ikke sett spesielt på
arbeidstakere med høyere utdannelse. Tabell 4.1 viser noen kjennetegn som regnes som
"viktig" eller "svært viktig" i vurderingen av jobben:

Tabell 4.1 Viktige motivasjonsfaktorer i jobben. Prosent
Jobbkjennetegn

Menn

Kvinner

Interessant jobb

98
92
85

97
96
81
67
72
71
61
51
778

Sikkerjobb
Selvstendig arbeid
Høy inntekt
Hjelpe andre
Samfunnsnyttig
Fleksibel arbeidstid
Gode avansementsmuligheter
N

73

57
54
54
55
809

f(jlde: Berg 1998
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Av tabell 4.1 framgår det at en interessant jobb og en jobb hvor en har muligheten til åjobbe
selvstendig som nevnes som viktig eller svært viktig av de aller fleste som er spurt. Høy
inntekt og avansementsmuligheter er også viktig, men langt fra så viktig som jobbens innhold.
Andelen personer som vurderer det som viktig eller svært viktig at jobben skal gi høy i1mtekt
og gode muligheter for avansement samtidig som den er trygg, er blitt færre fra 1989 til 1997
(Berg 1998). Inntrykket av at betydningen av lønn er relativt mindre enn før styrkes også av
enkelte andre undersøkelser. En undersøkelse fra Jobline viser at det er utviklingsmulighetene
bedriften har å by på, som veier tyngst for at en arbeidstager skal bli værende i sin stilling. I
følge dem1e undersøkelsen er det bare 17 prosent som er mest opptatt av lø1m (Aftenposten
13.05.01).
Vi har ikke fmmet undersøkelser som sier noe om norske akademikeres syn på hva som er
viktig ved jobben deres. In1idlertid fines det enkelte svenske undersøkelser om sier noe om
dette. En svensk undersøkelse om jobbtilfredshet viser at personer med høyere utdaimelse
legger relativt sett mer vekt på å ha et interessant arbeid em1 på lønn (Theanderson 2000). En
undersøkelse fra 1994-95 blant svenske akademikere utfyller dette bildet. Denne
undersøkelsen viser at intellektuelt stimulerende arbeid er den faktoren som flest mener er
viktig for motivasjonen (SACO 1995

2

):

•

Intellektuelt stimulerende - 79 prosent

•

F1itt og selvstendig - 73 prosent

•

At nytenkning og initiativ ble vurdert positivt - 66 prosent

Andre faktorer som dreier seg om personlig utvikling og medvirkning scorer også høyt
(SACO 1995). Dersom en skal legge denne undersøkelsen til gnum, så er lønn og
yrkeskarriere vurdert som viktig av hhv. 29 og 26 prosent av de spurte. Dette er tydelig
vurdert som en mindre viktig motivasjonsfaktor enn andre faktorer.
De undersøkelsene vi her har vist til, gir belegg for å hevde at selvrealise1ing er en viktig
motivasjonsfaktor i arbeidslivet. Den såkalte "generasjon X" er på ingen måte noe unntak. 64
prosent av norske ledere opplever at det stemmer godt eller meget godt av de unge stiller
større krav til å bli inspire1i av sine ledere eim eldre gjør. 60 prosent av lederne opplever også
at det er krevende å motivere unge me1mesker til å utføre oppgaver som er kjedelige. Derimot
er det ikke slik at unge medarbeidere er svært utålmodige i sitt arbeid. Det er bare 31 prosent
av lederne som kje1mer seg igjen i de1me påstanden. (Colbjørnsen et al 2001). Dette til tross
for at en undersøkelse blant statsansatte viser at aldersgruppen mellom 25 og 34 år skiller seg
ut fra gjennomsnittet ved at 77 prosent svarer at variasjon i arbeidet er viktig for dem (SSB
1998).

2

Tall ene er skaffet til veie av Robert Salomon, AFI, og bygger på Gunnela Wtlanders undersøke lse " På vag mot
det goda arbetet - om akademikers arbetsvilkor". Arbeitsinstitutet, Solna
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4 .2 Betydningen av lønn
I de undersøkelsene som er referert hittil, så har lønn vært et lite fremtredende element. Det er
faktorer som "interessant arbeid" "selvstendig arbeid" "utviklingsmuligheter" som går igjen.
Lønn kommer også langt nede på listen over faktorer som motiverer dem til en ekstra i1msats.
Disse undersøkelsene vi her har referert, stenm1er godt over ens med det inntrykket
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har etter å ha gjennomført en rekke tilsvarende
undersøkelser. AFI opplyser at lønn som motivasjonsfaktor er vanskelig å måle. En forklaring
kan være at lønn tas for gitt, og at en har visse individuelle forventinger knyttet til lø1m. Når
disse forventningene innfris i tilstrekkelig grad, blir andre forhold viktigere. I tillegg kan det
tenkes at det er "politisk korrekt" å legge vekt på andre motivasjonsfaktorer enn lønn. Likevel
er ikke dette det samme som om lø1m ikke betyr noe for motivasjonen til å yte en ekstra
innsats. Bildet blir betydelig mer nyansert når en spør norske ledere om lønnens rolle i
arbeidsforholdet.
Det er bare 18 prosent av lederne som kjem1er seg igjen i påstanden om at de unge som nå
kommer ut i arbeidslivet er mer opptatt av å ha stimulerende oppgaver enn å ha høy lønn
(Colbjørnsen et al 2001). Undersøkelsen blant statsansatte kompletterer dette bildet. Staten er
en arbeidsplass der bare 17 prosent av de ansatte vurderer lønnsbetingelsene som gode eller
svært gode (SSB 1998). Det gir seg blant aimet utslag i at andelen som ønsker seg ny stilling
er relativt høy. Den viser at det er omla-ing halvparten som ønsker ny stilling. Denne andelen
er enda høyere for de mellom 25 og 34 år: 65 prosent ønsker ny stilling (SSB 1998). Hvorfor
ønsker en så høy andel seg ny stilling?
Det er høyere lønn (61 prosent) og ønske om å lære noe nytt (48 prosent) som er de
viktigste grunnene. Det er små forskjeller i forhold til utdannelse og til alder, men personer i
alderen 25-34 år legger noe større vekt på ønsket om å lære noe nytt enn de øvrige. Likevel er
lø1m viktigst for denne gruppen også (SSB 1998). Dette inntrykket samsvarer godt med
Hertzbergs oppfatning av lønn som hygienefaktor. Det vil si at dersom forventningene om
lønn ikke innfris, skaper det misnøye. Lø1m alen er neppe tilstrekkelig til å skape engasje1ie
medarbeidere (Jfr. Kaufmann 1998). Likevel er det ofte slik at interessante jobber er godt
betalt (Frønes og Brusdal 2000) og at selvrealisering i form av interessante arbeidsoppgaver
ofte betaler seg både i honer og i egenutvikling.

4.3 Ledelsen som motivasjonsfaktor
Undersøkelsen blant økonomistudentene viser at det særlig er egenskaper som dreier seg om
konununikasjon og samarbeid som er høyt verdsatt blant økonomistudentene. I en
undersøkelse fra Jobline fremgår det at ledernes oppgave i langt større grad em1 hva en
tidligere har vært vant til , blir å legge til rette for medarbeidernes hav (Aftenposten
13 .05.01). I de1me delen skal vi se på hvordan lederne selv oppfyller de ansattes krav til godt
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lederskap. Vi skal se på hvorvidt ledere selv oppfatter at de lykkes i forhold til viktige sider
ved det å være leder. Dessuten skal vi forsøke å si litt om hvordan ledere faktisk blir oppfattet
av sine medarbeidere.
Vi vet noe om hvordan ledere selv vurderer om de lykkes i å tilfredsstille forventningene. I
undersøkelsen gjennomført blant norske ledere i 1999 (Colbjørnsen et al 200 I) fremgår det at
over 90 prosent av lederne opplever forventinger om at de skal kunne inspirere ved sin
væremåte. Lederne mener selv at de i stor grad oppfyller disse ønskene. 88 prosent mener at
de klarer å være inspirerende ved sin væremåte. Hele 99 prosent av ledere svarer at det er et
ønske fra medarbeiderne om tilbakemelding og anerkjennelse for det arbeidet som er utført.
81 prosent av lederne mener de mestrer dette. I følge den samme lederundersøkelsen opplever
96 prosent av lederne at det er et ønske fra deres underordnede at de bruker nok tid på å
snakke med underordnede, samt å informere om det som skjer i virksomheten. Lederne
opplever selv at de oppfyller ønskene i relativt stor grad: 77 prosent mener de bruker nok tid
til å snakke med underordnede, mens 81 prosent mener de oppfyller informasjonsønskene til
medarbeiderne.
Lederundersøkelsen etterlater et inntrykk av at lederene som er spurt, selv mener at de klarer å
fylle de havene som er satt til dem. De klarer både å være inspirerende og å gi
tilbakemeldinger. Nå er dette lederens egne vurde1inger. Undersøkelsen gir ildce et direkte
svar på hvordan medarbeidere selv oppfatter sine ledere. Tom Colbjørnsen og medarbeidere
(Colbjørnsen et al 2001) har lagt et indirekte mål til grunn for å svare på spørsmålet. Mange
av lederen i undersøkelsen rapp01ierer selv til en leder. De har undersøkt hvor godt fornøyde
ledere selv er med de lederne selv rapporterer til (Colbjørnsen et al 2001). Ved hjelp av denne
metoden får de frem at det er store variasjoner fra saksområde til saks01måde. Samsvaret er
best når det gjelder informasjon. Lederne synes de lyldces med å informere sine medarbeidere,
og de er også fornøyd med den informasjonen de selv får. Avviket mellom tilfredshet med seg
selv og med sin leder er størst når det gjelder oppfatninger av tilbakemeldinger. Hele 81
prosent av lederne mener at de er påpasselige med å anerkjenne og rose sine medarbeidernes
innsats, mens det bare er 60 prosent av lederne som selv føler de blir verdsatt av sin egen
leder (Colbjørnsen et al 2001 ).
Selv om målet på lederens egen i1msats er indirekte, så gir det i det minste en pekepi1m om at
det er tilbakemeldingen for utført arbeid som er vanskeligst. Dette bekreftes også av andre
undersøkelser. En undersøkelse blant statens ansatte (SSB 1998) viser at 43 prosent av
medarbeidere sjelden eller aldri :far ros for sin i1msats (SSB 1998). Det tilsvarende tallet for
ansatte i alderen 25-34 er 36 prosent. For ansatte med over fire års universitets- eller
høyskole utdaimelse er det 42 prosent som sjelden eller aldri får ros for sin innsats (SSB
1998). Så kan en selvsagt snu resonnementet , og si at flertallet får ros for sin innsats ofte eller
av og til. Likevel er det relativt åpenbart at det er et klart forbedringspotensiale når det gjelder
ros og anerkjennelse for innsats.
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4.4 Oppsurmnering
I dette kapitlet har vi gjennomgått en del undersøkelser som tar for seg sider ved det norske
arbeidslivet. Undersøkelsene tar ikke for seg motivasjonsfaktorer direkte, men sier noe om
hvilke faktorer arbeidstakere vurderer som positive i jobbsituasjonen. Gjennomgangen av
disse undersøkelsene har vist at sammenhengen mellom de ulike motivasjonsfaktorene er
kompleks. Det er ikke noe opplagt svar på hva som motiverer unge akademikre til å yte en
ekstra innsats for bedriften. Likevel viser undersøkelsene noen felles trekle De som har svart
på slike undersøkelser legger vekt på:
•

Interessante og utviklende arbeidsoppgaver

•

Selvstendige arbeidsoppgaver

•

Godt arbeidsmiljø
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5 Hva gjøres for å 111otivere ansatte i
landbrukssamvirl(et?

Temaet i dette kapittelet er situasjonen i landbrukssamvirket. Dette kapitlet bygger på
intervjuer av personalsjefer i TINE Norske Meierier, Norsk Kjøttsamvirke og Felleskjøpet Øst
Vest (FKØV). Tema for spørsmålene var om det gjøres noe spesielt for å få unge
akademikere til å søke stillinger i1men landbrukssamvirket, og hva som gjøres for å motivere
dem til en ekstra innsats. Kapitlet avsluttes med å si noe om likheter og forsltjeller mellom
landbrukssamvirket og arbeidslivet ellers.

5 .1 TINE Norske Meierier
TINE Norske Meieiier har ca. 4.800 ansatte. Anslag går ut på at mellom 500 og 1000 av disse
er akademikere. Den relativt høye akademikerandelen på mellom 10 og 20 prosent forklares
med at TINE har en virksomhet som er relativt forskningsintensiv. Turnoveren i TINE er på
10 prosent, og det er relativt små variasjoner mellom de ulike avdelingene.
Markedsavdelingen har en turnover på 12 prosent. TINE består av svæ1i forskjellige
virksomheter. Følgelig er det også et stort mangfold blant de som søker seg til TINE. Det er
stor forskjell på en person som søker seg til FOU-virksomheten og til en som søker seg til
markedsavdelingen. TINE opplever at særlig økonomer og markedsførere killer seg fra mange
andre akademikere ved at slike utdanningsgrupper må sihes en viss fremdrift i karrieren.
Ellers er TINE ikke et blivende sted. Dette kan ha med kulturforsltjeller å gjøre karriereutvikling står kanskje mer sentralt blant de1me gruppen unge enn hva som er tilfelle
for mange andre akademikere.
I følge TINE er det mange som har gitt uttrykk for at TINE er et sted de ønsker å jobbe fordi
de identifiserer seg både med formålet og eierformen. En sterk bedriftskultur og relativ lav
turnover skaper godt arbeidsmiljø, men kan kanskje føre til at rommet for nyskapning og
nytenkning blir redusert. Den nylig avsluttede strategidiskusjonen -TINE 2005 - konkluderte
med å velge en offensiv strategi i stedet for en defensiv tilpassing til stagnerende marked. Den
offensive strategien som ble valgt i form av å satse på nye forretningsområder, vil etter
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TINEs vurdering bidra til å motivere yngre arbeidstakere både til å søke jobb i TINE og til å
vise engasjement i stillingen.
TINE har et eget ii1troduksjonskurs og fadderordning for nyansatte. Det ikke spesielle tiltak
for yngre arbeidstakere, men traineeordningen i samarbeid med Norsk Kjøtt er et viktig
virkemiddel for å trekke til seg yngre arbeidstakere. Det er relativt stor søkning til ordningen.
TINE opplyser at det var 450 søkere til 9 stillinger. Til sanunenligning hadde Orkla 360
søkere til 12 stillinger.

Felles traineeordning mellom TINE og Norsk Kjøtt
Hensikten med ordningen er å tiltrekke seg nye, dyktige medarbeidere med en kompetanse som virksomhetene
mangler i dag. Ordningen er ment til å bidra til å sikre tilgangen på perso ner so m kan gå inn i viktige nøkkel- og
lederstillinger.
Ordningen legges opp etter en to-årig modulbasert modell med felles koordinering mellom virksomhetene. Ved
gjennomføringen skal det tas hensyn til så vel kandidatenes ønsker samt til behovene til virksomheten.
Traineeen skal i løpet av programmet få en allsidig erfaring fra miljøer og fago1måcler som ligger utenfor
kandidatens egentlige profesjon. Opplegget skal sikre at kandidaten får et mest mulig allsidig innblikk i
organisasjonene. Traineene følges opp av egene veiledere på ele avdelingene ele er utplasse1t.
I løpet av perioden skal traineene gjennomgå et faglig og personlig utviklingsprogram . Viktige elementer i dette
programmet vil være:
•

Prosjektarbeid

•

Personaladministrasjon

•

Mecliehåncltering

•

Merkevareskolen

•

"Ledelse og mot"

Traineeordningen er et viktig personalpolitisk virkemiddel i rekrutteringen av unge
medarbeidere. Likevel er det de aktuelle behovene som styrer hovedtyngden av
rekrutteringen. TINE legger vekt på at bedriften skal være en attraktiv arbeidsgiver med
konkurransedyktig lønn. Den viktigste grunnen til at man søker seg til TINE er at det er
interessante og utviklende arbeidsoppgaver. Markedsavdelingen er et eksempel på en
avdeling som yngre arbeidstakere ønsker å jobbe i. TINE har erfart at søkere har gått ned i
lønn, men likevel ønsket å jobbe i markedsavdelingen. Grunnen til det er de utfordrende
arbeidsoppgavene og de utviklingsmulighetene dette gir. Imidlertid betinger det at lønnen er
rimelig konkurransedyktig.
TINE har i1mtrykk av at det er interessante og utviklende arbeidsoppgaver og store muligheter
for medvirlrning og selvstendig arbeid blir sett på som viktige motivasjonsfaktorer både for å
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søke seg til TINE, og for å yte en ekstra innsats. I mange deler av landet er også TINE et av
de få industrielle miljøene som finnes , og som samtidig gir utviklingsmuligheter.
I tillegg legger TINE stor vekt på at medarbeiderne skal utvikle seg faglig og karrieremessig.
Et sentralt ledd i oppfølgingen av ansatte er medarbeidersamtalen. De1me er det utarbeidet
egne retningslinjer for (TINE 1998). Samtalen skal munne ut i en handlingsplan som er
forpliktende for begge parter. Den skal inneholde avtale om følgende elementer:
•

Arbeidsmål og - resultater for neste periode

•

Eventuelle endringer i stillingen

•

Utviklingstiltak som er basert på et kompetanseskjema

5.2 Norsk Kjøttsamvirke
Norsk Kjøtt har ca. 6.000 ansatte. Rundt regnet 10 prosent av disse er akademikere. Det er en
h1111over på 10-12 prosent. Turnoveren er omtrent den samme for ulike grupper, noe som
innebærer at det ikke er spesielt stor gjennomtrekk blant akademikerne heller.
I forbindelse med nyansettelser er det et eget opplegg med blant annet introduksjonskurs. Når
det gjelder rekruttering er traineeordningen (Se rute under kapittel 5.1) som Norsk Kjøtt og
TINE er sammen om, et viktig tiltak, utover dette legges det ikke opp til spesielle tiltak for
yngre arbeidstakere. Likevel er det ofte slik at de yngre er pådrivere i forhold til slike tiltak.
Når det gjelder stillinger, er det et mål for Norsk Kjøtt å forme stillingen i forhold til den
ansattes ønsker så langt det lar seg gjøre. Norsk Kjøtt har hittil ikke opplevd det som
vanskelig å beholde sine ansatte.
Norsk Kjøtt har innh·ykk av at yngre arbeidstakere, særlig de under 35 år, i enda stølTe grad
spør etter de mulighetene stillingen byr på. Det gjelder både jobbinnholdet og de
fremtidsmulighetene stillingen byr på. Når det gjelder hva som motiverer yngre medarbeidere,
er det lite som skiller Norsk Kjøtt fra det øvrige arbeidsliv. Det er et iimtrykk at det er
interessante og utviklende arbeidsoppgaver som motiverer yngre mennesker til både å søke
jobb og å vise et engasjement i jobben.
Når det gjelder motivasjon av unge medarbeidere legges det særlig vekt på å tilby interessante
og utviklede arbeidsoppgaver. Det legges stor vekt på å utforme stillingen mest mulig i tråd
medmedarbeiderens kompetanse og interessefelt. Det er Plan- og utviklingssamtalene
(medarbeidersamtaler) som gjennomføres minst en gang i året, som er det viktigste
instrumentet for systematisk personalutvikling. I retningslinjene som ligger til grunn for disse
samtalene heter det at: "samtalen er et av virkemidlene til å nå resultater i Norsk Kjøtt/Gilde
Norge/Gilde Produksjon. Det er et mål at medarbeiderne jobber for organisasjonens mål
samtidig som de får tilfredsstilt sine egne behov og ønsker (vinn-vinn situasjon)".
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Samtalen er strukturert i fire temaer:
•

Arbeidsmiljø og samarbeid

•

Tilbakemelding på ledelse

•

Oppgaver og arbeidsresultater

•

Personlig og faglig utvikling

(Norsk Kjøtt 2000)
I det videre oppfølgingsarbeidet er det lagt opp til at oppfølgingen skal skje i i form av
konkrete tiltak med foster. Imidlertid er det ikke lagt opp til en egen karriereplan for
medarbeideren. Tanken er at plan- og utviklingssamtalene skal gjøre det mulig både for
bedrift og ansatt og kartlegge ønsker og behov, for så å søke å tilfredsstille dem innenfor de
rammene som er mulig. Ønsker om etter- og videreutdannelse følges også opp som et ledd i
medarbeidersamtalen.

5.3 Felleskjøpet Øst Vest (FKØV)
Det er 900 ansatte i FKØV. Omtrent 90 personer eller 10 prosent, er akademikere.
Turnoveren anslås til mellom 8 og 10 prosent. Det er ikke lagt opp til spesielle tiltak for å
rekruttere yngre akademikere. I de personalpolitiske retningslinjene heter det at "vi skal
ansette medarbeidere med en kompetanse som er tilpasset våre behov".
FKØV har utarbeidet egne rutiner for nyansatte. I tillegg til omvisning på avdelingen,
opplæring i PC-verktøy etc. utarbeides det en individuell plan for nyansatte som strekker seg
over 2-3 måneder. Målet med dette er at den nyansatte skal bli kjent med organisasjonen. Som
en del av dette arrangeres det også et kurs for nyansatte som avholdes et par ganger i året.
Hver nyansatt får utnevnt en egen fadder som skal svare på praktiske spørsmål knyttet til
jobben.
Det er heller ikke her lagt opp til en egen kalTiereutviklingsplan for medarbeiderne.
Medarbeidersamtalen ivaretar imidlertid noe av dette behovet. Den inneholder en egen del for
oppfølging som det er et særlig ansvar for ledere å følge opp.
Høsten 1996 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant ansatte i daværende
Felleskjøpet Øst (FKØ). Selv om denne bedriften er slått samen med Felleskjøpet Vestlandet
til FKØV, så har vi her valgt å gjengi enkelte hovedtrekk fra de1me undersøkelsen for å
illustrere hvordan medarbeiderne i en stor bedrift innenfor landbrukssamvirket vurderer sin
egen situasjon.
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Firmaet "Adminstrativ Planering" som har gjennomført undersøkelsen, sier at svarene er
gjennomgående mer positive for FKØ eim hva de ellers har erfaring med. Det er særlig
arbeidsoppgavene det er stor tilfredshet med. I denne sanunenheng tar vi utgangspunkt i
hovedrapporten som omfatter hele FKØ, og sammenligner med enkelte staber/avdelinger der
innslaget av akademikere er stort. I denne fremstillingen har vi valgt å kalle disse for
"akademikeravdelingene". Dersom disse enhetene er representative for andre enheter med
stort i1mslag av akademikere, så er det små forskjeller mellom denne type enheter og FKØ sett
under ett. I den grad det er noen forskjeller på områder som er relatert til motivasjon, så er det
en tendens til at medarbeiderne "akademikeravdelingene" vurderer slike sider ved
arbeidsmiljøet mer positivt (FKØ 1997).
Medarbeiderne i FKØ mener at arbeidsoppgavene er klart definert, og de er tilfreds med dem.
Det samme gjelder målene som medarbeiderne mener er klaii betont. I den grad det er noen
forskjeller mellom FKØ sett under ett, og de avdelingene vi har sett nærmere på, er bildet noe
mer positivt for "akademikeravdelingene" (FKØ 1997).
I følge undersøkelsen var personalomsorgen et område med det klareste
forbedringspotensialet. "Akademikeravdelingene" var her intet unntak. Personalomsorgen ble
fremhevet som et område det måtte jobbes særlig aktivt med å forbedre (FKØ 1997).
Arbeidsmiljøundersøkelsen det er gjengitt fra over viser at grunnlaget for å få motiverte
medarbeidere var godt i det daværende FKØ. Dersom denne undersøkelsen er representativ
for dagens FKØV, så er det en indikasjon på at grunnlaget for å få motiverte medarbeidere
skulle være til stede. I likhet med TINE og Norsk Kjøtt, så legger FKØV også stor vekt på
medarbeidersamtaler som avsluttes (som TINE og Norsk Kjøtt) med en avtale om videre
oppfølging.

5.4 Oppsummering
Inntrykket fra intervjurunden med personalsjefene er at det etter deres mening er små
forskjeller mellom landbrukssamvirket og det øvrige arbeidslivet når det gjelder motivasjon.
I likhet med hva vi la vekt på i kapittel 4 i denne rapporten, er det utviklingsmuligheter,
interessante oppgaver og muligheten til å arbeide selvstendig som treldces frem som
motivasjonsfaktorer. Skulle en våge å peke på et særtrekk med bedrifter i1men
landbrukssamvirket, så erformdlet med virksomheten en egen motivasjonsfaktor. Det er
mange av disse bedriftens ansatte som har bakgrunn fra landbruket. Enten har de selv gård,
eller de er oppvokst på en gård. Det skulle tilsi at det er mange ansatte som har relativ sterk
identifikasjon med disse bedriftens formål. Dersom dette er tilfellet, bidrar det til å øke
motivasjon blant medarbeiderne.
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Unge akademikere utgjør bare en liten del av ansatte i TINE, Norsk Kjøtt og FKØV. Det er
derfor ikke utformet egne tiltak for denne gruppen. Likevel er det mye som tyder på at det
nettopp er denne gruppen - og særlig de yngste i den - som benytter seg av de mulighetene
som finnes. Det gjelder særlig etter - og videreutdannelse. Imidlertid er det stor åpenhet for
utformingen av egen stilling. Legger en personalsjefenes ord til grmm, så er det en mulighet
mange benytter seg av.
Alt i alt etterlater denne intervjurunden et inntrykk av at det ikke er så store forskjeller
mellom landbrukssamvirket og det øvrige arbeidsliv. Noe aimet var heller ikke å forvente.
Denne gjennomgangen bragte også på det rene at etter- og videreutdannelse er noe som
mange medarbeidere legger vekt på i sin stilling. Dett er kanskje et område som en bør legge
vekt på, og da særlig overfor akademikere. Dette fordi gode muligheter for etter -og
videreutdannelse kan vise seg å være en faktor av betydning når det gjelder å holde på dyktige
ansatte.
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6 Oppsu11n11ering

I i1mledningen stillte vi tre spørsmål :
•

Hvilke faktorer legger unge akademikere vekt på når de søker jobb?

•

Hvilke faktorer bidrar til å forklare hva som får en arbeidstaker til å opparbeide et
engasjement for den jobben hun eller han skal utføre?

•

Hva gjøres for å motivere ansatte i landbrukssamvirket?

I dette kapitlet skal vi forøke å sammenfatte de viktigste resultatene, og se hvordan disse kan
brukes i landbrukssamvirkets videre arbeid knyttet til rekruttering og medarbeiderutvikling.

6.1 Hvilke faktorer legger unge akademikere vekt på når de
søker jobb?
Det er mye som tyder på at det skjer en individualisering i de verdi- og holdningsskapende
prosessene. Dette tilsier at studenter, som andre, blir mer individualistisk oriente1t i sitt
yrkesvalg. Det innebærer at fremtidige arbeidstakere i større grad enn tidligere er opptatt av
hva arbeidet kan tilføre dem. Akademikere som entrer arbeidsmarkedet i dag er antakeligvis i
langt sterkere grad opptatt av at jobben de får skal bidra til å realisere deres egne mål. Den
økte vektleggingen av selvrealisering finner vi igjen i undersøkelser gjort blant studenter. Det
er særlig utviklingsmulighetene som betyr noe. Fremtidenes akademiske arbeidshaft ønsker
en jobb der de kan få utfordrende arbeidsoppgaver som bidrar til personlig og faglig utvikling.
I tillegg er det viktig for dem at arbeidsmiljøet er godt - det skal støtte opp under den
personlige og faglige utviklingen. Legger en undersøkelsene til grunn, kommer lønn og
karriere et godt stykke nede på prioritelingslisten. Forklaringene kan være at de tar det for
gitt, noe som også støttes av det faktum at mange ønsker seg til konsulentselskapene.
Konsulentselskapene byr både på utfordrende, utviklende og varierte oppgaver i tillegg til at
de i utgangspunktet betaler sine ansatte godt.
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6.2 Hvilke faktorer bidrar til å forklare hva son1 får en
arbeidstaker til å opparbeide et engasj einent for den
jobben hun eller han skal utføre?
De tidligste motivasjonsteoriene tar utgangspunkt i at det er enkelte grunnleggende behov som
må dekkes for at et mem1eske skal kunne tilfredsstilles. Slike gnumleggende behov kan være
å spise seg mett og å ha tak over hodet. I dag er det lønnen som er middelet til å dekke slike
grunnleggende behov. Lønn er ikke regnet som en motivasjonsfaktor, men er egnet til å skape
misnøye dersom forventningene ikke er tilfredsstilt. Dette viser seg også i praksis.
Undersøkelser viser at lønn kommer et godt stykke nede på listen over motivasjonsfaktorer,
men misnøye med lønna er en viktig grunn til at en medarbeider slutter.
Anerkjennelse er av enkelte forskere regnet som en av de viktigste faktorene. Anerkjennelse
har liten verdi dersom den ikke ledsages av en eller annen form for belønning. Dersom
belø1mingen skal ha noen hensikt må det utformes et sett med kjente, tydelige og konsistente
hiterier for utdeling av belønninger. Noe annet kan lett føre til misnøye hos de som ikke får
belø1ming. Lønn og forfremmelse tilhører de "klassiske" måtene å belønne en innsats på. En
dårligere lønnsutvikling eim forventet kan virke demotiverende blant annet fordi det kan
tolkes om et uttrykk for at en ikke får den anerltjem1else og belønning en forventer. Det bidrar
til å forklare at de fleste norske ledere opplever at deres medarbeidere er opptatt av lø1m - det
er også en måte å måle ens egen verdi på.
Et godt arbeidsmiljø er også en motivasjonsfaktor. I de undersøkelsene vi har omtalt i denne
rapporten regnes arbeidsmiljø som en viktig motivasjonsfaktor. Det er en forutsetning for å
kunne utvikle seg som arbeidstaker. Et arbeidsmiljø som tolererer prøving og feiling i et visst
omfang bidrar til å øke medarbeidernes behov for å prestere noe for seg selv og sin
arbeidsgiver, og regnes som en viktig motivasjonskilde og kilde til personlig vekst og
utvikling.
Ledelsens betydning som motivasjonsfaktor. Denne faktoren har nær sammenheng med
forrige punkt, ettersom ledelsen har et særlig ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø. I tillegg
er det ledere som utdeler belømlinger. Det er også slik det oppfattes både av ledere og ansatte.
De fleste norske ledere opplever forventninger om at de både være til inspirasjon og å gi ros
og anerkjennelse for det arbeidet som er gjort. Ledelsen har også et særlig ansvar for å
tilrettelegge arbeidet på en måte som gjør det meningsfylt for arbeidstakerne. I undersøkelser
om hva som er motiverende med en jobb, er interessante arbeidsoppgaver, samt frihet og
selvstendighet i løsningen av oppgaver, fremhevet som viktige motivasjonsfaktorer. Dette
tilsier en endring i lederrollen fra "sjef' til "veileder".
Interessante arbeidsoppgaver og stor frihet i det daglige arbeidet er en viktig foruts etning for
at den indre belønningen skal være en moti va~'jonsfa ktor. Sentralt i forestillingen om den
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indre belønningen er at medarbeideren har egne målsettinger med jobben - noe han eller hun
ønsker å oppnå. Dette er nært knyttet til selvrealisering som nettopp handler om å utvikle sine
egne evner og ferdigheter. Et arbeidssituasjon en kan få realise1i egne målsettinger, samtidig
som en arbeider for bedriftens mål, er en faktor som bidrar til å få motiverte medarbeidere.
Den indre belørulingen kan likevel ikke erstatte ros, anerkje1melse og andre ytre belønninger.
Det er et godt samspill mellom indre og ytre belønning som sikrer de mest motiverte
medarbeiderne.

6.3 Hva gjøres for å motivere ansatte i landbrukssamvirket?
I avsnittet foran har vi sett på hva forskningen sier om motivasjon. Vi ar også sett på hva
arbeidstakere blir motive1i av. Dette er belyst gjenom undersøkelser. Med dette som bakgrunn
har vi sett litt på situasjonen i noen bedrifter i landbrukssamvirket. En intervjurunde blant
personalsjefene i et utvalg bedrifter brakte lite nytt i forhold til det generelle inntrykket av
motivasjon i arbeidslivet. Intervjurunden blant personalsjefene behefter at det er de samme
motivasjonsfaktorene som gjelder i disse bedriftene som i arbeidslivet ellers. Likevel tror vi at
formålet med virksomheten nok er en viktigere motivasjonsfaktor for mange her enn hva som
er tilfellet ellers. Det er mange som kommer fra gård, og identifiserer seg relativt sterkt med
formålet til virksomheten.
Intervjurunden brakte også på det rene at det er mange unge akdemikere i landbrukssamvirket
som er opptatt av etter- og videreutdaimelse. Dette er et område som kan vise seg å være en
viktig faktor for å motivere samt å holde på dyktige ansatte. Kompetanseutvikling blant
akademikere i landbrukssamvirket blir derfor tema for en egen rapport som er en direkte
oppfølger av de1me rappo1ien.
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Traineekoorinator Jon Bredeveien, TINE Kompetansesenter
Forsker Asbjørn Grimsmo, Arbeidsforslmingsinstituttet
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Vedlegg 2: Intervjuguide for personalsjefer
Motivasjonsfaktorer i søkeprosessen - hva legges det vekt på?

•

Er det noe skille mellom unge og eldre

•

Er det noe skille mellom utdanningsgrupper?

•

Oppfatning om hvorfor det er slik

Motivasjonsfaktorer i arbeidet

•

Den (de) fremste motivasjonsfaktoren (e)

•

Er det noe skille mellom unge og eldre?

•

Er det noe skille mellom utdanningsgrupper?

•

Oppfatning om hvorfor det er slik

•

Spesielle tiltak - stillingsinstrukser; oppfølging

•

Hjemmekontor

•

Kompetanseutvikling - planer, avsatt tid til dette

Hva gjøres for å møte disse utfordringene/kravene?

•

Spesielle tiltak for nytilsatte?

•

Karriereplan

•

Traineeordninger

•

Forslag til andre tiltak- hva har vært diskutert?

Lederrollen

•

Lederens forhold til ansatte

•

Oppfølging - hva slags?

•

Personalpolitiske retningslinjer

•

Informasjon

•

Reell medvirkning og-im1flytelse
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