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The aim of this bachelor level thesis is to study how an organization through specific 
pedagogical processes can affect employee's internal motivation. There are several 
theories that discuss the concepts of man and motivation and research has shown the 
attractive conditions that motivated employees generate for an organization to achieve 
good results. This bachelor level thesis therefore aims to contrast how the organization 
works with leadership, development groups, introduction, potential for team development 
and competence development and how this is perceived by the employees in relation to 
the influence of their internal motivation. This has been done by collecting data using 
semi-structured interviews. The results of the thesis, despite disagreements regarding the 
work of the educational processes, show that they contribute to the employees' internal 
motivation. Based on the results, the thesis implicated how an organization easily can 
influence the internal motivation of its employees, using the pedagogical processes as 
tools and strategies and thereby become even more effective. 

 

 

 

 

Keywords: Coaching, Feedback, Internal Motivation, Introduction, Competence 
Development, Leadership,	Pedagogical Processes 



	
	

 

Innehållsförteckning 
1	 Inledning	....................................................................................................................................................................	1	

2	 Bakgrund	....................................................................................................................................................................	2	

2.1	 Presentation	av	organisationen	som	studieobjekt	.............................................................................................	2	

2.2	 Definition	av	pedagogiska	processer	.............................................................................................................	2	

2.2.1	 Definition	av	ledarskap	.............................................................................................................................	3	

2.2.2	 Definition	av	utvecklingsgrupper	..............................................................................................................	3	

2.2.3	 Definition	av	introduktion	.........................................................................................................................	4	

2.2.4	 Definition	av	potential	i	laget	....................................................................................................................	4	

2.2.5	 Definition	av	kompetensutveckling	...........................................................................................................	5	

2.3	 Definition	av	motivation	och	innebörden	av	inre	motivation	........................................................................	5	

2.4	 Tidigare	forskning	..........................................................................................................................................	6	

2.4.1	 Forskning	kring	människan	och	motivation	..............................................................................................	6	

2.5	 Teoretiskt	ramverk	.........................................................................................................................................	8	

3	 Syfte	.........................................................................................................................................................................	10	

4	 Metod	......................................................................................................................................................................	11	

4.1	 Metodologisk	utgångspunkt	.............................................................................................................................	11	

4.2	 Datainsamlingsmetod	..................................................................................................................................	11	

4.3	 Urval	.............................................................................................................................................................	12	

4.4	 Genomförande	.............................................................................................................................................	12	

4.5	 Metod	för	dataanalys	...................................................................................................................................	13	

4.6	 Forskningsetiska	överväganden	...................................................................................................................	14	

4.7	 Validitet	och	reliabilitet	................................................................................................................................	15	

5	 Resultat	....................................................................................................................................................................	18	

5.1	 Medarbetarnas	behov	av	ett	ledarskap	som	tillhandahåller	närvarande	chefer	och	vikten	av	feedback	........	18	

5.2	 Medarbetarnas	behov	av	möjlighet	att	påverka	sin	arbetssituation	...........................................................	21	

5.3	 Medarbetarnas	behov	av	nystartspaketet	för	att	underlätta	inträdet	till	organisationen	...............................	23	

5.4	 Medarbetarnas	behov	av	möjligheten	att	utvecklas	i	sin	roll	och	inom	organisationen	.............................	24	

5.5	 Resultatsammanfattning	..................................................................................................................................	26	

6	 Diskussion	................................................................................................................................................................	28	

6.1	 Metoddiskussion	..........................................................................................................................................	28	

6.2	 Resultatdiskussion	.......................................................................................................................................	30	

6.2.1	 Ledarskap	och	potential	i	laget	...............................................................................................................	30	

6.2.2	 Utvecklingsgrupper	.................................................................................................................................	31	

6.2.3	 Introduktion	............................................................................................................................................	31	

6.2.4	 Kompetensutveckling	..............................................................................................................................	32	

6.3	 Slutsats	.........................................................................................................................................................	33	

6.4	 Förslag	till	vidare	forskning	..........................................................................................................................	34	

7	 Referenser	...............................................................................................................................................................	36	

Bilaga	1	..............................................................................................................................................................................	1	

Bilaga	2	..............................................................................................................................................................................	3	



1	
	

1 Inledning 
Det är väl känt att medarbetarna är en organisations främsta resurs (Lindelöw, 2008) och 

det bör därmed vara av största intresse för organisationer att motivera dessa. Inte minst 

för att medarbetarna ska må väl på sin arbetsplats men även för att de ska vilja prestera så 

bra som möjligt i syfte att nå de uppsatta mål som finns och därmed bidra med mervärde 

till organisationen. Intresset för människan och motivationsbegreppet har därmed väckts 

då författarna av studien anser att det blir allt viktigare för organisationer att förstå vad 

som driver olika individer i arbetet och således hitta verktyg för att rikta beteende, skapa 

motivation, driva individer framåt och bli en ännu effektivare organisation.  

Det har genom tiderna arbetats fram flera teorier som behandlar ämnet människan 

och motivation och forskning visar att motiverade medarbetare frambringar angenäma 

villkor för organisationer att nå framgång, vilket betyder att det är en komponent av 

högst betydande för ett starkt arbetsliv. Visat är även att organisationer genom kunskap 

om vad som motiverar medarbetare kan uppnå stora effekter i positiv riktning vad gäller 

effektivitet och produktivitet (Dev & Gupta, 2010).  

De människor som i huvudsak är verksamma på arbetsmarknaden kan delas in i 

generationskategorier från äldst till yngst där det oftast pratas om följande generationer: 

Baby boomers (födda 1944-1964), generation X (födda 1965-1977), generation Y (födda 

1978-1995) och generation Z (födda 1995-framåt) (Twenge, Campbell, Hoffman & 

Lance, 2010). Dessa är således aktiva på marknaden samtidigt och arbetar sida vid sida 

vilket ger större variation vad gäller ålder. Generationsvariation kan ses som nyttigt 

utifrån flera perspektiv, men sanningen är att det också utmanar organisationer stort 

eftersom de ska kunna motivera alla medarbetare oavsett generation trots det faktum att 

de är så olika vad gäller värderingar av vad som är viktigt för den enskilda individen i 

arbetet (ibid.).  

Denna studie kommer att fokusera på särskilda pedagogiska processer och hur 

dessa kan påverka den inre motivationen. Dessa särskilda pedagogiska processer skulle 

kunna ses som en form av investering som uppmärksammas av medarbetarna och bidrar 

till att öka den inre motivationen hos individen. Organisationer skulle således kunna 

använda dessa processer som strategier för att rikta individers beteende och skapa inre 

drivkraft i syfte att uppnå mål och på så sätt bli en mer effektiv organisation.  
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2 Bakgrund 
I bakgrunden redogörs de centrala utgångspunkterna för studien. Initialt ges en kort 

presentation av organisationen som studieobjekt. Vidare presenteras och definieras de 

olika pedagogiska processerna som ligger till grund för studien och som presenterats i 

organisatoriska dokument som tagits del av. Dessa processer kommer under detta avsnitt 

att definieras utifrån de organisatoriska dokumenten men även med hjälp av annan 

litteratur och forskning. Vidare kommer även begreppen motivation och inre motivation 

att definieras. Slutligen följer en redogörelse för tidigare forskning kring det valda ämnet 

samt en presentation av studiens teoretiska ramverk.  

2.1 Presentation av organisationen som studieobjekt  

Studien är gjord på en av Sveriges större återförsäljare av personbilar och lastvagnar. 

Organisationen grundades på åttiotalet och finns på flera olika orter runt om i Sverige 

med cirka 350 anställda. Den enhet där studien är gjord består av ett flertal avdelningar 

med olika professioner och studien har genomförts på medarbetare som arbetar inom 

flera av dessa avdelningar.   

Organisationen värderar medarbetarnas motivation högt och gör varje år en 

motivations- och engagemangsmätning och arbetar ständigt för att motivationen hos 

medarbetare ska bli än högre. Organisationen ser nyttan i varje steg av att motivera sina 

medarbetare och anser att motivation är en viktig faktor som bidrar till att organisationen 

når framgång. Organisationen menar att sådan framgång kan nås där medarbetarna mår 

väl och trivs med sitt arbete, har färre sjukdagar, genererar mer ekonomiskt värde till 

organisationen, presterar med högre kvalitet och där organisationen således får fler nöjda 

kunder och bättre dynamik i organisationen (Organisation X, 2016). 

2.2 Definition av pedagogiska processer 

Nilsson, Wallo, Rönnqvist, & Davidson (2011) menar att insatser som berör all form 

utbildning, utveckling, lärande, förändring och arbetsmiljö inom arbetslivet kan 

kategoriseras som pedagogiska processer. I den tillhandahållna organisatoriska 

dokumentationen presenteras pedagogiska processer som organisationen arbetar med. 

Fyra av dessa har valts ut som fundament för studien och en femte process som inte gått 

att utläsa från dokumentationen, men som ändå anses vara av relevans för studien, har 

även inkluderats. De pedagogiska processer som ligger till grund för studien är som 

följer; ledarskap, utvecklingsgrupper, introduktion, potential i laget samt 
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kompetensutveckling. Som tidigare nämnt kommer dessa processer att definieras utifrån 

det sätt som organisationen arbetar med dem samt med hjälp av annan litteratur och 

forskning. Vidare redogörs även för hur dessa processer kommer att förankras i studien. 

Den dokumentation som har använts är organisationens personalindexmål för år 2015 

och organisationens ledarskapsfilosofi för år 2016. 

2.2.1 Definition av ledarskap 

Ledarskapsbegreppet kan härledas långt bak i tiden och benämns första gången i text 

under 1500-talet. Därefter har ledarskap följts och studerats länge vilket fortfarande görs. 

Det är svårt att definiera begreppet då det tycks finnas “lika många definitioner av 

ledarskap som det finns personer som har försökt att göra en definition av begreppet” 

(Nilsson et al., 2011, s.129). Dock definierar Nilsson, et al., begreppet genom att säga att 

det är en process av relationen mellan individer och ledare där ledaren försöker påverka 

ett beteende en tanke eller inställning hos individen i syfte att vägleda individen.  

I den givna organisationen finns en filosofi kring ledarskapet och fundament för 

chefer att efterleva som utgår från tydliga mål, värdegrunder, kommunikation och 

feedback, lagkänsla, roller i laget samt uppföljning och utveckling. Syftet med denna 

filosofi är att skapa ett högpresterande team där chefen således ska leda sin grupp framåt 

genom att arbeta med dessa fundament på ett tillfredsställande sätt (Organisation X, 

2016). 

2.2.2 Definition av utvecklingsgrupper 

Organisationen i studien arbetar utifrån något som de kallar för utvecklingsgrupper. Att 

arbete med utvecklingsgrupper innebär att organisationen ska kunna ta tillvara på alla 

medarbetares synpunkter där syftet är att fånga upp positiva och negativa åsikter, kunna 

svara på eventuella missnöjen eller problem men framförallt också snabbt kunna lösa 

eventuella sådana (Organisation X, 2015). Utgångspunkten är således att alla 

medarbetare i en organiserad form ska få kunna göra sin röst och idé hörd kring hur de 

uppfattar att organisationen fungerar och att organisationen utefter det ska kunna skapa 

fungerande handlingsplaner och på så sätt utveckla organisationen i sin helhet. 

Organisationen har som krav att alla medarbetare ska delta i dessa utvecklingsgrupper 

minst en gång om året och dessa sker i flera sammansatta grupper med medarbetare från 

olika avdelningar (ibid.). Utvecklingsgrupper bedöms som en pedagogisk process där 

främjandet av lärande, utveckling och kommunikation står i fokus. 
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2.2.3 Definition av introduktion 

Att introducera en ny medarbetare handlar om att denne snabbt ska förstå sitt arbete och 

kunna leverera fullgoda resultat under så kort tid som möjligt men också trivas med och i 

arbetet (Nilsson et al., 2011). Introduktionen syftar således till att välkomna och anpassa 

den nya medarbetaren till dennes roll och organisationen i stort och har även som avsikt 

att ge den nya medarbetaren en positiv uppfattning om organisationen och hur den är 

uppbyggd. Nilsson et al. menar att introduktionsprocessen är en avgörande del i att 

bibehålla ny personal och ge dem rätt verktyg för att lyckas inom organisationen.  

Organisationen i studien tillhandahåller vad de kallar ett nystartspaket för alla 

nyanställda, detta innebär att ledningsgruppen varje kvartal tillsammans med de 

nyanställda har en genomgång av organisationen och en presentation av dess värderingar 

och arbetssätt. HR-avdelning utför även utbildningar kring organisationens hemsida, 

intranät och regler för varje nyanställd (Organisation X, 2015). Nystartspaketet är ett 

tillfälle för medarbetaren att lära och bedöms på så vis som en pedagogisk process.  

2.2.4 Definition av potential i laget 

Organisationen mäter prestation på alla nivåer och menar att det blir en ledarfråga om en 

individ inte kan göra resultat och/eller anammar det beteende som eftersträvas i 

organisationen. Organisationen menar att detta beror på att den önskvärda 

prestationskulturen också är starkt kopplad till de värderingar som lever i organisationen 

(Organisation X, 2016).  

Med potential i laget syftar organisationen till ett sätt för chefen att kunna 

identifiera vart medarbetare befinner sig prestations- och engagemangsmässigt utifrån de 

värderingar och skallkrav som finns i organisationen. Här finns således en mall för 

önskvärt beteende, både vad gäller prestation och huruvida en individ lever efter 

värderingarna, som organisationen tillhandahåller som riktmärke för chefer (ibid.). I 

mallen framgår det när och hur chefen bör coacha, stötta och ge feedback till sina 

medarbetare om det brister i prestation eller i hur värderingarna efterlevs. Potential i laget 

blir därför ett coachverktyg för chefer i organisationen. Gör medarbetare resultat och 

lever efter värderingarna så är det beröm och belöning som gäller. Syftet är här att lägga 

lika mycket kraft på de medarbetare som agerar och gör resultat som organisationen 

lägger på att coacha de medarbetare som inte presterar men lever efter värderingarna, inte 

presterar och inte lever efter värderingarna eller som presterar men inte lever efter 
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värderingarna. Organisationen arbetar med potential i laget aktivt två gånger om året och 

uppföljning sker vid ett personligt utvecklingssamtal som hålls en gång om året. 

Stöttning, coaching och feedback utifrån potential i laget kan liknas vid en pedagogisk 

påverkansprocess där det handlar om att en chef försöker påverka en medarbetares 

beteende i önskvärd riktning.   

2.2.5 Definition av kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är den process som inte kunnat utläsas ur den tillhandahållna 

dokumentationen men som ändå anses vara av relevans för studien. Kock (2010) 

definierar begreppet kompetensutveckling som ett samlingsnamn för insatser som ämnar 

att skapa och/eller höja ny och befintlig kompetens inom organisationen.  

Kompetensutvecklingen i organisationen styrs utifrån olika nivåer beroende på vart 

medarbetare arbetar i organisationen. På vissa nivåer är det generalagenterna som avgör 

när organisationen bör höja eller förnya kompetens hos sina medarbetare och på andra 

nivåer i organisationen är det chefer som avgör vem eller vilka som får möjlighet till 

kompetensutveckling. 

I studien kommer kompetensutveckling syfta till medarbetarens möjlighet till 

planerad utbildning men även oplanerade lärotillfällen som tillhandahålls i 

organisationen. 

2.3 Definition av motivation och innebörden av inre motivation 

För att förstå syftet med studien och innebörden av motivation samt inre motivation 

krävs att begreppen definieras ytterligare. Hedegaard Hein (2012) menar att begreppet 

motivation är svårt att definiera och att det i många sammanhang är ganska oklart vad 

som syftas till när begreppet används. Franken (2002) definierar begreppet utifrån de 

faktorer hos människan som väcker, riktar och behåller ett särskilt beteende gentemot ett 

givet mål. Även Nationalencyklopedin tillhandahåller ett liknande sätt att definiera 

motivation vilken menar att motivation är ett begrepp för det som hos en individ skapar, 

gestaltar och styr beteende i olika riktningar (Öhman, 2017).  

I det här fallet riktas fokus av motivation till arbete och organisation där 

uppfattningen kring begreppet styrs av två olika perspektiv, inre och yttre motivation. 

Hedegaard Hein (2012) menar att den inre motivationen syftar till de omständigheter som 

påverkar och förstärker den inre känslan hos en människa, den personliga utvecklingen 
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samt de personliga målen. Inre motivation hänvisar således till när en individ upplever 

tillfredsställelse utan dolda motiv i kontrast till det som brukar kallas för yttre motivation 

där individen snarare förväntas bli belönad för sin handling eller i motsats rädda sig själv 

från att bli bestraffad och inte presterar för att uppnå personligt självförverkligande. 

I den här studien kommer fokus ligga vid den inre motivationen hos en individ där 

begreppet således syftar till de faktorer som påverkar och förstärker den inre drivkraften, 

den personliga utvecklingen samt de personliga målen hos en människa. 

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som berör människan och 

motivationsbegreppet och som således ger stöd till studien.  

2.4.1 Forskning kring människan och motivation 
Flera studier indikerar att pedagogiska processer, där lärandet är centralt, har visat sig 

leda till större engagemang gentemot organisationen och dessutom visat sig bidra till 

tillgivenhet och medarbetare som väljer att stanna kvar i organisationen. Sahinidis och 

Bouris (2007) har exempelvis i sin studie funnit ett signifikant samband mellan 

medarbetares motivation och deras engagemang gentemot organisationen. Vidare menar 

de att pedagogiska processer som kompetensutveckling, coachning och mentorskap är 

satsningar som kan leda till ökad motivation. Således skulle detta kunna möjliggöra för 

organisationer att utnyttja dessa insatser och processer som strategier för att frambringa 

ett önskat beteende och för att bli en mer produktiv och effektiv organisation.  

Sahinidis och Bouris (2007) har i sin studie undersökt relationen mellan upplevd 

effekt av kompetensutveckling och arbetstillfredsställelse och motivation och 

engagemang. Studiens resultat visade ett signifikant samband mellan dessa och forskarna 

menar att detta samband bör vara av största intresse för chefer i sin strävan att uppnå 

tillfredsställda, motiverade och engagerade medarbetare. Även Shukla (2012) har 

genomfört en studie med fokus på motivation vilken ämnar att identifiera faktorer som 

påverkar medarbetares motivation och således även om medarbetares motivation har 

någon påverkan på organisationens effektivitet. Flera faktorer, såsom självbestämmande 

och erkännande för det egna arbetet, visade sig vara de främsta faktorerna som bidrog till 

individers motivation. Dock framhäver Shukla att personalutbildning är en given strategi 

för att öka motivationen bland medarbetarna. Heathfield (2016) stödjer detta och menar 

att utvecklingsmöjligheter är en nyckelkomponent för att skapa motivation och för att 
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bibehålla personal och värdefull kompetens. Många medarbetare har ett behov av att 

växa och utvecklas och därmed blir utvecklingsmöjligheterna en viktig komponent. 

Kompetensutveckling behöver inte endast ske genom externa utbildningar för att 

frambringa motivation utan kan lika väl ske genom interna utbildningstillfällen och 

vidare menar Heathfield att det är just på arbetsplatsen som de bästa möjligheterna för att 

lära och utvecklas tillhandahålls. Även små insatser, som exempelvis coachning från 

andra medarbetare och chefer men även att få möjlighet att coacha och lära andra, är 

insatser som kan skapa motivation (ibid.).  

Vidare har forskning kring ledarskapsstilar och motivation och relationen mellan 

dessa granskats. I den egna studien identifieras och undersöks inte olika ledarskapsstilar 

utan här ämnas att skapa en allmän förståelse kring hur organisationens medarbetare 

uppfattar ledarskapet och hur detta som en pedagogisk process kan påverka den inre 

motivationen. Khuong och Hoang (2015) undersökte olika ledarskapsstilar och deras 

effekt på motivation. Undersökningen genomfördes på 320 respondenter och åtta olika 

ledarskapsstilar studerades. Studien visade att olika ledarskapsstilar har varierande 

påverkan på motivation, tre ledarskapsstilar utmärkte sig och visade sig ha starkare 

positiv påverkan på motivation än de andra ledarskapsstilarna. Även Zareen, Razzaq och 

Mujtaba (2014) har undersökt värdet och effekten av tre olika ledarskapsstilar på 

motivation, dessa är transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap och 

ledarskapsstilen Laissez-faire. Studien resulterade i att samtliga ledarskapsstilar som 

undersöktes visade sig ha en positiv påverkan på respondenternas motivation.      

Annan forskning har visat ett signifikant samband mellan medarbetares motivation 

och organisationers framgång. Dev och Gupta (2010) menar exempelvis att 

medarbetarnas motivation är en faktor som kan bidra till organisationens tillväxt och 

konkurrenskraft. Vidare framhäver de även konsekvenserna av att denna faktor uteblir: 

“Without a motivated staff, morale, productivity, profits and service delivery suffer” (s. 

128). Det är således en nödvändighet för organisationer att vara innovativa för att finna 

metoder och strategier för att motivera sina medarbetare. 

Bulut och Culha (2010) undersökte effekten av organisatorisk 

kompetensutveckling och medarbetares engagemang gentemot organisationen. I studien 

placerades fokus på motivationsbegreppet och forskarna upptäckte bland annat att 

medarbetare som är motiverade att delta i organisatoriska kompetensutvecklingsinsatser 

visade ett större engagemang gentemot organisationen. Bulut och Culha menar att 
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resultatet av att tillåta medarbetare att delta i kompetensutvecklingsinsatser kan bli att 

medarbetarna förbättrar sina kunskaper, sin arbetsprestation och stärker sitt egenvärde. 

Vilket således leder till mer involverade medarbetarna som dessutom är mer motiverade i 

sitt arbete. Med hänsyn till sitt resultat, föreslår Bulut och Culha att organisationen bör 

arbeta strategiskt med motivation och bör ge medarbetare möjlighet till 

kompetensutveckling för att påverka deras motivation och således deras engagemang 

gentemot organisationen. Även Ehrhardt, Miller, Freeman och Hom (2011) stödjer detta 

och föreslår liknande strategiskt arbete i sin studie.  

Motivation har visat sig vara en väsentlig ingrediens för medarbetare i sitt arbete 

där de som inte är motiverade engagerar sig mindre i sitt arbete i kontrast till de 

medarbetare som upplever motivation i arbetet. Zareen, Razzaq och Mujtaba (2014) 

menar att detta kan ha signifikant påverkan på en organisations effektivitet. 

2.5 Teoretiskt ramverk 
Studien är gjord med livsvärldsfenomenologin som inspirerande förståelsegrund och 

tankevärld. Livsvärldsfenomenologin syftar till människans upplevelser kring den 

naturliga och vardagliga livsvärldsbilden och det ord som givit namn åt fenomenologin är 

det centrala fenomenbegreppet där ordet fenomen används i betydelse av ”det som visar 

sig” (Bengtsson, 2005). 

Husserl (1995) menar att all typ av forskning initialt bör utgå från att det är 

människan själv som frambringar utgångspunkt för de tankar hen har, detta eftersom det 

är människan som lever i och bevittnar världen genom sina egna sinnen och där i också 

bildar sin egen livsvärld. Vidare menar Husserl att vi efter reflektion kring hur något 

förhåller sig till något annat kan vidga våra perspektiv och således vår förståelsehorisont. 

De subjektiva upplevelserna av de pedagogiska processerna i förhållande till den inre 

motivationen kan ha beröringspunkter som gör att det skapas en essens mellan 

respondenterna. Författarna av studien har därför valt att använda 

livsvärldsfenomenologin för att kunna lyfta fram essensen i den data som samlats in där 

de subjektiva upplevelserna kanaliseras mot fenomenet, det vill säga de pedagogiska 

processerna, och således blir en del av förståelsehorisonten. Ramverket kan på så sätt 

hjälpa författarna att ge svar på studiens syfte där respondenternas egen livsvärld är det 

som undersöks.  
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Livsvärldsfenomenologin hjälper således även författarna av studien att åsidosätta 

sina egna värderingar där de kan ha ett reflexivt förhållningssätt och lättare kan se till 

saken själv och hur den förhåller sig till respondenterna.  
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3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur den valda organisationens särskilda pedagogiska 

processer kan påverka medarbetares inre motivation.  
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4 Metod 
I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att redogöras för och detta presenteras 

under följande rubriker: metodologisk utgångspunkt, datainsamlingsmetod, urval, 

genomförande, metod för dataanalys, forskningsetiska överväganden samt validitet och 

reliabilitet.  

4.1 Metodologisk utgångspunkt  

För att kunna besvara syftet är studien gjord med inspiration från en fallstudie och dess 

metod används således som metodologisk utgångspunkt. Den valda metoden och 

utgångspunkten används för att på ett utförligt och djupt sätt granska data från ett särskilt 

fall, här den organisation som studien är gjord i (Bryman, 2008). Vidare menar Bryman 

att fallstudier lämpar sig för att finna svar där forskaren är i behov av detaljerad och 

djupgående information för att skapa förståelse kring ett fenomen och för att på bästa 

möjliga sätt besvara komplexa forskningsfrågor. Inspirationen som tagits från fallstudien 

och dess metod lämpar sig därför i det här fallet eftersom studien ämnar att besvara den 

komplexitet som finns kring den subjektiva upplevelsen. Det vill säga hur de 

pedagogiska processerna kan påverka den inre motivation hos medarbetare. I linje med 

Denscombes (2014) utsaga lämpar sig även valet av design i det här fallet då den 

information som erhålls vid intervjuer är upplyftande på flera sätt. Dels är informationen 

viktig i sig men det kan också vara så att den ger indikationer på nya aspekter och 

dimensioner att titta närmare på och eventuellt förtydliga hur olika perspektiv av fallet 

skulle kunna länkas till varandra. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Genom att ta inspiration från en fallstudiemetod med kvalitativ ansats har författarna 

kunnat undersöka hur särskilda pedagogiska processer påverkar den inre motivationen 

hos medarbetarna, detta där åtta respondenter har intervjuats. 

Fejes och Thornberg (2015) menar att intervjuer ger forskaren möjlighet att förstå 

hur en individ uppfattar det som studeras. Den kvalitativa ansatsen grundar sig därför i 

avsikten att skildra respondenternas subjektiva uppfattning av fenomenet genom de 

yttranden som de avger vid intervjuerna och på så sätt nå kontentan av studiens syfte 

(ibid.). För att ta reda på vilka och hur pedagogiska processer påverkar den inre 

motivationen hos medarbetare i organisationen har datainsamlingsmetoden varit 

semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun har valts med hänvisning 
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till ett flexiblare förhållningssätt i intervjuguiden med förhoppning att öppna upp 

frågorna mer och bjuda in respondenten till samtal. I kontrast till en strukturerad 

intervjuguide har detta gjorts där strukturen snarare blir mer gjuten och inte lika flexibel i 

den strukturerade intervjuguiden (Bryman, 2008). Den semistrukturerade 

intervjuguiden tillhandahåller frågor som är grundade på tematisering byggd utifrån de 

fem pedagogiska processerna vilket underlättar för att undvika att hamna utanför studiens 

syfte och relevans (Bilaga 1). Kvale, Brinkmann och Torhell (2014) menar att den 

semistrukturerade intervjun ringar in respondenternas livsvärldsbild med syfte att 

förklara betydelsen av det fenomen som ämnas beskrivas. 

4.3 Urval 

En första kontakt med organisationens personalchef, tillika kontaktperson, togs via 

telefon och i samband med detta fick hen en presentation av studiens syfte och upplägg. 

Vid detta tillfälle redogjordes även för det kriterium som fanns kring urvalet, vilket var 

att samtliga deltagare i studien skulle vara medarbetare utan personalansvar. Med hjälp 

av kontaktpersonen valdes ett flertal chefer ut som ansågs ha relevanta medarbetare för 

studien. Dessa chefer kontaktades via telefon eller mejl och fick en kort presentation av 

studiens syfte och upplägg. Ett antal chefer valde att avstå från att bistå med medarbetare 

som eventuellt kunde tänkas ställa upp att delta vilket grundades i att de själva eller deras 

medarbetare inte hade tid att avsätta för studien. Slutligen valde två chefer att hjälpa till 

att tillhandahålla medarbetare som kunde tänkas medverka i studien. Ett 

bekvämlighetsurval av åtta respondenter, med både liknande och olika arbetsuppgifter, 

gjordes således i samråd med dessa chefer. Ett bekvämlighetsurval innebär att författarna 

använder sig av tillgängliga respondenter utan att lägga större tanke kring urvalet 

(Bryman, 2008). Efter de genomförda intervjuerna har en respondent valts bort, detta 

eftersom intervjun med denna respondent inte kunde spelas in då respondenten i fråga 

inte kände sig bekväm med det. Därmed ansågs att det insamlade materialet från denna 

respondent inte kunde användas med hänvisning till författarnas önskan om tillförlitlighet 

och trovärdighet i studien. 

4.4 Genomförande 

För att samla in data gjordes åtta semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. De 

genomförda intervjuerna gjordes under 30-45 minuter på den aktuella respondentens 

särskilda arbetsplats i lämplig lokal, detta gjordes för att hen skulle känna sig bekväm. 
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Intervjuerna schemalades utifrån den möjlighet respondenterna kunde avvara den tid som 

önskades. Av den anledningen vidhölls ingen särskild följd i ordningen av intervjuerna. 

Båda författarna av studien var närvarande vid intervjun där en av dem intervjuade och 

den andra förde skriftliga anteckningar och spelade in samtalet. Den person som förde 

anteckningar hade även möjlighet att flika in för att ställa frågor om något var otydligt.  

Bryman (2008) menar att det är viktigt att respondenten får veta upplägget av 

intervjun för att missförstånd lättare ska kunna undvikas och för att förtydliga vikten av 

deras deltagande. Av den anledningen påvisades upplägget och syftet med intervjun efter 

att författarna av studien kort presenterat sig själva. Samma upplägg av intervjuguide 

användes för samtliga intervjuer men frågorna ställdes inte alltid i samma följd och 

ibland ställde den som intervjuade följdfrågor som ansågs relevanta för de svar som gavs. 

Intervjuguiden bestod av 29 frågor och till en början ställdes fem frågor kring 

respondentens yrkesbefattning och dennes relation till organisationen för att få en bild av 

respondentens roll. Sedan följde frågor utifrån fem teman kopplat till respondentens egna 

upplevelse kring inre motivation. Avslutningsvis fick respondenterna frågan om det 

fanns något de själva ville tillägga eller hade frågor kring. 

4.5 Metod för dataanalys 

Innan analysering av insamlad data från de semistrukturerade intervjuerna gjordes en 

noggrann transkribering av dessa, detta innebar att inget utelämnades utan att 

transkriberingen var ordagrann från det som sagts vid intervjuerna med respondenterna. 

Transkriberingen gjordes i enlighet med Back och Berterö (2015) som menar att det som 

i första anblick inte tycks vara av relevans för studien vid senare analysering kan bidra 

med viktig och användbar information. Transkriberingen gjordes kontinuerligt efter de 

genomförda intervjuerna då materialet fortfarande var färskt vilket har underlättat 

processen.  

En fenomenologisk utgångspunkt valdes för att analysera de transkriberade 

intervjuerna. Analysmetoden lämpar sig i det givna fallet eftersom individers egna 

upplevelse kring ett fenomen studerats, det vill säga hur medarbetarna i organisationen 

upplever de pedagogiska processerna och huruvida dessa kan påverka den inre 

motivationen (Szklarski, 2015). Analysen har genomförts med inspiration från Giorgis 

(1985) analysmetod i fyra steg, vilken lämpar sig för studier med mindre omfattande 

datainsamling som i det givna fallet.   
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Totalt lästes 73 sidor av transkriberat textmaterial och initialt lästes materialet 

igenom upprepade gånger, detta för att skapa förståelse av dess helhet samt för att inte gå 

miste om värdefull information. I ett andra steg har författarna av studien sökt efter, och 

identifierat, meningsbärande enheter i det transkriberade materialet. De meningsbärande 

enheter som gick att utläsa och ansågs som betydelsefulla för studien färgmarkerades och 

noteringar kring materialet fördes även, detta gjordes för att göra materialet mer 

hanterbart men även för att underlätta analysen (Giorgi, 1985). Dessa steg har 

genomförts enskilt och de två författarna av studien har under denna tid suttit avskilt från 

varandra. När de transkriberade intervjuerna lästs igenom och analyserats enskilt, 

diskuterade och analyserade författarna det transkriberade materialet tillsammans för att 

finna nya, men även gemensamt uppfattade, meningsbärande enheter. Vid detta tillfälle 

sorterades även det som inte ansågs vara av relevans för studien ut. I en tredje fas har de 

meningsbärande enheterna delats in under de fem pedagogiska processerna, detta har 

återigen gjorts för att göra materialet mer hanterbart. Här har även författarna av studien 

gemensamt försökt utläsa den explicita och den implicita meningen av materialet, det vill 

säga fånga materialets uttryckliga men även underförstådda mening (ibid.). 

Avslutningsvis gjordes en sammanfattning av materialet. Här har variationen av 

materialet och dess essens analyserats och efter detta har likheter och olikheter av 

materialet mynnat ut i ett resultat i form av respondenternas subjektiva upplevelse av de 

pedagogiska processerna och dess påverkan på den inre motivationen. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomförts med respekt till de fyra etiska principer och krav som 

Vetenskapsrådet (2002) tillhandahåller vilka är som följer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Respondenterna har redan innan intervjun ägt rum tagit del av information kring 

studiens syfte och upplägg via mejl (Bilaga 2). Samtliga respondenter blev informerade 

om att deltagandet var frivilligt och ytterligare förtydligande kring detta samt det faktum 

att de hade möjlighet att avbryta intervjun när som helst och därmed avstå från att delta 

gjordes i början av varje intervju. Därutöver har samtliga respondenter getts möjlighet att 

fritt ställa frågor om det funnits några oklarheter. Således har hänsyn till 

informationskravet och samtyckeskravet tagits (Vetenskapsrådet, 2002).   
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Konfidentialitetskravet syftar till att respondentens uppgifter behandlas med 

förtroende och strikt konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Största möjliga hänsyn har 

tagits till respondenten och dennes anonymitet och därav har uppgifter som kan härledas 

till respondenten hanterats konfidentiellt. Anonymiteten innebär att respondenternas 

namn inte har dokumenterats utan att deras namn vid transkribering benämnts som 

Respondent 1, Respondent 2, och så vidare vilket således görs i hela studien. Även 

organisationen där studien har genomförts har anonymiserats för att säkerhetsställa 

deltagarnas anonymitet. Vidare hänsyn till konfidentialiteten har tagits då den personliga 

information som framkommit endast har hanterats av författarna till studien. Kalman och 

Lövgren (2012) menar att konfidentialiteten kan påverka studiens kvalitet, detta eftersom 

god konfidentialitet kan leda till att respondenten vågar tala öppet och ärligt, utan rädsla 

för att det som talats om ska härledas tillbaka till respondenten. Slutligen har respekt till 

nyttjandekravet visats, vilket syftar till att den information som författarna av studien har 

samlat in och tagit del av endast använts i det enskilda och aktuella fallet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Etiska dilemman kring respondenternas anonymitet går dock att diskutera, detta 

eftersom de genomförda intervjuerna har ägt rum på respondentens givna arbetsplats. Det 

kan således ha varit synligt för andra personer vilka medarbetare som deltagit i studien. 

Vidare kan respondenternas anonymitet ytterligare ifrågasättas då dessa har valts ut i 

samråd med närmsta chef. Utifrån den information som presenteras i studiens resultat 

skulle andra medarbetare och chefer möjligtvis kunna göra antaganden som härleder 

tillbaka till respondenterna. Som tidigare nämnt har största möjliga hänsyn till 

konfidentialiteten försökts vidtas för att förhindra att något ska härleda tillbaka till 

respondenterna och detta har gjorts genom att inte nämna några namn, befattningar, 

avdelningar eller specifika arbetsuppgifter. På så sätt anser författarna av studien att 

risken för etiska dilemman minskar. 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Inom den kvalitativa forskningen används begrepp som validitet och reliabilitet. Bryman 

(2008) menar att begreppen skiljs åt men att de också är relaterade till varandra eftersom 

validitet förutsätter reliabilitet, alltså kan en studie som inte visar på reliabilitet inte heller 

vara valid. Validitet används ofta för att beskriva kvaliteten i den studie som gjorts och 

hänvisar till i vilken omfattning det som studien ämnar att undersöka och de metoder som 

använts för att göra detta verkligen utforskar det som studien har för avsikt att undersöka 
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(Fejes & Thornberg, 2016). Validiteten kan ses från två perspektiv, där dels den interna 

validiteten mäts och dels den externa. Bryman menar att den interna validiteten har med 

frågor kring orsakssammanhanget att göra och LeCompte och Goetz (1982) menar även 

att forskarens observationer ska stämma väl överens med de teoretiska idéer som denne 

sedan utvecklar kring studien. Vidare menar LeCompte och Goetz att den externa 

validiteten mäter huruvida resultatet kan generaliseras utöver den kontext där studien 

genomfördes. I det aktuella fallet har deltagarna i studien fått verifiera att rätt tolkning 

har gjorts, detta har gjorts genom att sammanfatta vad respondenten sagt varpå 

respondenten intygat att den uppfattning av fenomenet författarna fått är riktig. 

Verifieringen skedde för att säkerställa att resultatet stämmer överens med deltagarnas 

perception och på så sätt styrka studiens validitet. 

Begreppet reliabilitet hanterar frågan om de resultat som studien mynnat ut i blir 

desamma om studien skulle göras på nytt eller om de påverkats av tillfälliga 

förutsättningar och handlar fundamentalt om frågor som rör studiens pålitlighet och logik 

(Bryman, 2008). Intern reliabilitet handlar om att forskarna är överens om hur tolkningar 

av vad de ser och hör ska göras medan den externa reliabiliteten syftar till i vilken 

utsträckning som studien kan itereras (LeCompte & Goetz, 1982). LeCompte och Goetz 

påvisar dock att detta krav kan vara svårt att uppnå i en studie av kvalitativ karaktär 

eftersom det kan vara problematiskt att återskapa en redan befintlig social miljö. I det 

aktuella fallet har tolkning av, och förståelse kring, inre motivation och de pedagogiska 

processer som ligger till grund för studien skett efter samma förutsättningar där tydliga 

definitioner av begreppen skapats. Som tidigare nämnt har även en analysmetod med 

inspiration från Giorgis (1985) analysmetod i fyra steg med tydlig struktur upprättats och 

följts av båda författarna. 

Vad gäller den externa reliabiliteten och generaliserbarheten för studien vill 

författarna till studien i enlighet med Brymans (2008) resonemang kring frågan hävda att 

generaliserbarheten i det här fallet är begränsad, detta då studien endast är gjord på ett 

fåtal deltagare i en särskild organisation. Ytterligare kan generaliserbarheten ifrågasättas 

eftersom de respondenter som deltar i studien inte representerar organisationen i sin 

helhet. Urvalet har inte gjorts på ett obundet slumpmässigt vis utan snarare varit ett urval 

av bekvämlighet där respondenten valts ut av författarna till studien i samråd med chefer 

(Fejes & Thornberg, 2016). Kvale (1997) hävdar dock att det är möjligt att göra vad som 

kallas för en analytisk generalisering där forskaren gör en välrenommerad värdering vad 
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gäller resultat för en studie och huruvida detta kan vägleda för vad som skulle kunna ske 

i ett annat fall och försiktigt spekulera om sannolik tillämpbarhet. I det aktuella fallet 

skulle således essentiella bitar av studien och dess resultat kunna lyftas in i liknande 

kontexter med liknande förutsättningar där resultatet ses som en prognos snarare än en 

given sanning (Fejes & Thornberg, 2016).  

	  



18	
	

5 Resultat 
I resultatet redogörs för respondenternas uppfattning kring de pedagogiska processerna i 

organisationen och huruvida dessa kan bidra till inre motivation hos individerna. 

Resultatet baseras således på de subjektiva svar som respondenterna gav under den 

semistrukturerade intervjun och kommer att redogöras för utifrån de pedagogiska 

processerna som legat till grund för studien där essensen i upplevelserna kommer att vara 

centrala. Två av de pedagogiska processerna, ledarskap och potential i laget, har visat sig 

gå hand i hand och kommer därför att presenteras under en gemensam rubrik. I avsnittet 

som följer kommer en del av resultatet att presenteras ordagrant löpande i citat, detta görs 

för att skapa en tydligare bild kring respondenternas upplevelse och för att ge läsaren en 

inblick i vad som yttrades under intervjuerna.  

5.1 Medarbetarnas behov av ett ledarskap som tillhandahåller närvarande 
chefer och vikten av feedback 

Det har genomgående visat sig att ledarskap och potential i laget går hand i hand där 

chefen ska leda sina medarbetare i rätt riktning, tillhandahålla feedback och stötta och 

coacha när så krävs. Därför kommer resultatet av dessa två pedagogiska processer 

redovisas gemensamt under denna rubrik. Samtliga deltagare i studien är medarbetare 

utan personalansvar och alla har således en närmsta chef som de träffar i den dagliga 

verksamheten minst en gång varje vecka. Frågor kring ledarskapet och potential i laget 

och hur dessa kan bidra till inre motivation har ställts.   

Tre av sju respondenter anser att ledarskapet på närmsta nivå bidrar till att de 

känner inre motivation men det råder samtidigt delade meningar om huruvida de olika 

cheferna efterlever den filosofi som finns kring stöttning och feedback i organisationen. 

Två av dessa tre respondenter menar nämligen att de skulle känna sig ytterligare mer 

motiverade om chefen engagerade sig mer i det dagliga arbetet och gav mer feedback 

både i form av positiv och konstruktiv kritik. En av dessa respondenter uttryckte följande 

gällande ledarskapet från närmsta chef: 

 
Det är nog dom gånger man får höra på andra vägar att man skulle göra på ett annat sätt 

men man hade velat att [hen]1 kom och sa det på en gång, så att man får konstruktiv 

																																																																				
1	[hen]-	en	annan	individ	som	respondenten	talar	om	
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kritik [...] för ibland får man höra på annat håll att man har gjort fel, fast varför hade 

[hen] inte kunnat komma och sagt det då? (Respondent 5) 

 
 

Mer direkt konstruktiv kritik som kommer från chefen menar denna respondent skulle 

kunna bidra till större möjlighet att utvecklas och förbättras i det dagliga arbetet och 

således även påverka den inre motivationen.  

Fyra respondenter menar dock att ledarskapet på närmsta nivå i nuläget inte bidrar 

till att de känner sig motiverade och en av dessa respondenter uttrycker vidare hur detta 

skulle kunna förbättras: 

  

Ja, nej men där tappar vi ju lite. [Hen] är inte jättemotiverande så där har [hen] mycket 

att jobba vidare med [...] inte bara att det här måste ändras utan hur gör vi och liksom 

sprida engagemang, det saknar [hen] lite [...] just motivationsbiten tappar [hen] tyvärr 

på. (Respondent 6) 

 
 

Att vara engagerad och komma med konkreta handlingsplaner för hur medarbetarna ska 

gå tillväga för att komma vidare i en särskild fråga uttrycks vara något som saknas hos 

närmsta chef för att denna ska kunna påverka den inre motivationen. 

Som tidigare nämnt har författarna av studien kunnat se meningsskiljaktigheter 

kring filosofin av ledarskapet och huruvida detta efterlevs i organisationen. 

Återkommande för samtliga respondenter är vikten av coachning, stöttning och feedback 

från bland annat chefer för att känna inre motivation och känna sig meningsfull i sitt 

arbete. När författarna av studien ställde frågan kring den coachning, stöttning och 

feedback som respondenten får i sitt dagliga arbete uttryckte fem av sju respondenter att 

de hade önskat mer stöttning och feedback för att känna sig uppskattade. Mer specifikt 

uttryckte tre av dessa respondenter följande:  

 
Ja, lite mer feedback. Lite mer taggning om man säger, bra jobbat, en klapp axeln, det 

räcker ju. Men det får man inte så ofta, tyvärr. Däremot, säg då att man gör [...] bra, utan 

fel, så gör man en dålig [...] då hör man ju det direkt. [...] Men aldrig “bra jobbat idag”, 

det hör man aldrig. (Respondent 1) 

 

Jag får väldigt mycket positiv feedback men jag skulle nog behöva mer av vad jag kan 

förbättra eller vad jag ska tänka på [...] jag får feedback men jag skulle nog vilja ha mer 

för att kunna bli bättre. (Respondent 5) 
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[hen] behöver vara med mer i det dagliga arbetet, släppa fokus på datorn lite och se hur 

det faktiskt går till i verkligheten [...] så vara med mer i det dagliga, uppmärksamma 

saker [...] vi i vår grupp får ju agera lite, inte chefer i gruppen ska jag säga, men reda ut 

saker, [hen] backar gärna men träder inte in [...] ibland behöver man någon som faktiskt 

är chef. (Respondent 6) 

 

Respondenterna menar att de är i behov av mer feedback från närmsta chef i form av små 

saker som ett “bra jobbat” eller ett “hej” varje morgon men även genom mer konstruktiv 

kritik för att kunna göra ännu bättre ifrån sig och känna sig mer motiverade. Även 

stöttning i det dagliga arbetet och att bli uppmärksammad för det arbete som utförs 

uttrycks vara något som är av betydelse för att ledarskapet från närmsta chef ska bidra till 

den inre motivationen hos respondenten. En av de fyra respondenter som inte finner 

ledarskapet motiverande förtydligar dock att hen inte heller känner behov av ett stöttande 

ledarskap som skulle kunna bidra till inre motivation: 

 
Nej, det känner jag faktiskt inte. Jag känner inte att “Åh, nu är det ingen chef som kan 

styra mig så”, utan jag har varit van sedan jag började här att alltid jobba så, att jobba 

väldigt självständigt, så jag klarar mig själv ganska bra [...]. Jag tycker att jag reder det 

mycket själv, sen kanske jag har fel, det vet ju inte jag. (Respondent 7) 

 

Respondenten uttrycker att hen inte behöver ha en stöttande chef för att känna inre 

motivation men anser däremot att ledarskapet på en högre nivå bidrar till den inre 

motivationen, detta genom det engagemang gentemot organisationen och såväl 

medarbetarna som finns där. Denna respondent samt en annan respondent som håller 

med om att ledarskapet på högre nivå är motiverande uttrycker följande:  

 
 

[...] [hen] har väldigt mycket idéer och väldigt mycket göra och hitta på saker [...] Så det 

är väldigt stimulerande tycker jag, jag tycker sånt är rätt kul. (Respondent 7) 

 
 

[Hen] åkte ut till alla orter och berättade om liksom och önskade alla en glad sommar 

och berättade om halvåret som varit. Det var helt suveränt. (Respondent 4) 
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Att högsta chefen tar sig tid och visar engagemang gentemot samtliga orter där 

organisationen är verksam är något som värdesätts där respondenten finner detta 

motiverande och inspirerande. 

Då samtliga respondenter är eniga om att feedback är en viktig aspekt för att känna 

inre motivation råder det dock delade meningar om vart ifrån feedbacken behöver 

komma för att den ska generera inre motivation. Två av sju respondenter menar att den 

mest motiverande feedbacken kommer från en närmsta chef eller från någon högre upp i 

organisationen. Flera respondenter uttrycker att kollegor är duktiga på att stötta, coacha 

och ge varandra feedback inom gruppen och att detta är av betydelse. Tre av sju 

respondenter anser även att kunden har en vital roll i sammanhanget där feedback från 

dessa påverkar den inre motivationen i positiv riktning. Två respondenter utrycker 

följande gällande feedback från kunden och chefen: 

 
Det är fantastiskt roligt när folk i hallen, om man har hjälpt dem och de verkligen liksom 

“du är på helt rätt ställe” eller ja, det är nog det bästa för det är ju liksom det vi lever på 

[...] sen är det ju ännu roligare då om chefen har fått veta det och också kommer med 

feedback. (Respondent 3) 

 

[...] motivation till att göra folk nöjda […] jag hjälpte en tant imorse och hon tackade och 

till och med kramade mig och sa “tack så jättemycket, [...]” jättehärligt faktiskt. 

(Respondent 1) 

 

Trots att det råder delade meningar kring vart den mest motiverande feedbacken kommer 

ifrån har det blivit tydligt att feedback uppskattas och är viktig för respondenternas inre 

motivation oavsett var den kommer ifrån. 

5.2 Medarbetarnas behov av möjlighet att påverka sin arbetssituation  

Fem av sju respondenter har deltagit i utvecklingsgrupperna en eller flera gånger och här 

redogörs för deras erfarenheter kring huruvida de upplever att dessa kan påverka den inre 

motivationen. Två respondenter har inte deltagit vid utvecklingsgrupperna, dock kommer 

även deras subjektiva upplevelse kring möjligheten att påverka och göra sin röst hörd att 

redogöras för. 

Det råder delade meningar kring utvecklingsgrupperna. En av de fem respondenter 

som deltagit uttrycker att utvecklingsgrupperna fyller en bra funktion, där hen känner att 
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hen får möjlighet att göra sin röst hörd och uttrycka förbättringsförslag. Vid frågan om 

respondenten anser att utvecklingsgrupperna fyller en bra funktion uttryckte denna 

följande: 

 
[…] åtminstone säga vad man tycker. […] Vi tar upp allting som har med vårat jobb att 

göra, vad vi önskar, vad som kunde varit bättre. (Respondent 3) 

 
Respondenten uttrycker dock inte för den sakens skull att hen känner att dessa möten 

påverkar den inre motivationen. Däremot uttrycker en annan av dessa fem respondenter 

att utvecklingsgrupperna påverkar den inre motivationen i positiv riktning. Dock 

uttrycker respondenten att det finns förbättringsåtgärder att vidta då hen inte är helt nöjd 

med upplägget av mötena. Vid frågan om upplevelsen kring huruvida det finns möjlighet 

att påverka sin arbetssituation under utvecklingsgrupperna, svarade två av 

respondenterna följande: 

 
Nä, egentligen inte. Det blir väldigt mycket, det är från så många avdelningar. Så alla har 

ju sina problem så jag tycker väl att den gången jag var med, den kan ju va den 

sammansättningen av gruppen som jag var i, men [hen] har ju sina åsikter och om det 

finns många talförda personer där så blir det bara det som lyfts. Sen förstår jag ju tanken 

med att det ska komma från alla olika så det är ju bra så men jag känner inte att jag har 

fått fram vad jag tycker, men det finns ju andra forum för det. Till exempel våra möten 

och så. (Respondent 5)  

 

Ja asså man kan ju absolut lägga fram åsikterna och det är väldigt högt i tak på de här 

mötena och vi sitter i blandade grupper och blandade avdelningar och sånt. Sen hur 

mycket som det väger det man säger, det har jag inte fått uppfattning riktigt om men det 

är absolut högt i tak och man kan säga vad man vill och vad man tycker. (Respondent 6) 

 

En av respondenterna menar att det kan vara svårt att göra sin röst hörd bland så många 

andra medarbetare som också vill framföra sina åsikter. Den andra respondenten 

uttryckte att hen har möjlighet att framföra sina åsikter men att hen inte har någon 

uppfattning kring hur viktiga dessa är i ett större sammanhang. 

 Något som framgår bland samtliga respondenter är att en essentiell del i att 

uppleva inre motivation är möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation. Samtliga 

respondenter anser att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation, dock uttrycker alla 
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utom en att det finns andra forum där de har större möjlighet att påverka sin 

arbetssituation än i utevcklingsgrupperna. Exempelvis avdelningsmöten och 

månadsmöten vilka flera respondenter menar bidrar positivt till respondenternas inre 

motivation. 

5.3 Medarbetarnas behov av nystartspaketet för att underlätta inträdet till 
organisationen 

Tre av sju respondenter har inte tagit del av den introduktion som kallas nystartspaketet, 

detta beror dels på att respondentens anställning skett innan nystartspaketet 

implementerats men även på andra omständigheter kring respondentens anställning där 

nystartpaketet inte varit aktuellt.  

Författarna av studien har uppfattat att varje respondent har fått en introduktion till 

sitt arbete men att de dock har sett lite olika ut. De fyra respondenter som har genomgått 

nystartspaketet uttrycker att de har uppskattat det eftersom det har försett dem med viktig 

information kring organisationen och alla yrkesroller som ryms i den. Vid frågan om vad 

nystartspaketet har haft för betydelse för respondenterna uttrycker tre av dessa följande: 

 
Men just det här att man får veta mer om organisationen och liksom att de som jobbar på 

andra orter [...], det tycker jag var jättebra och få se liksom och få träffa alla chefer om 

man säger så, [...] för som ny är det ju, som det är mycket information man ska ta in […] 

så att det är jätteviktigt att man får liksom ta del av företaget också. (Respondent 4) 

 

Vi fick en grym start, verkligen, så det betydde jättejättemycket just för framtida 

relationer på jobbet och allt. (Respondent 6)  

 

Så vi hade en jättebra introduktion, verkligen. [...] Den har nog fått mig att känna mig 

ganska trygg redan från början och veta vad som är min eller mina arbetsuppgifter. 

(Respondent 5) 

 

De fyra respondenter som fick tillgodose sig nystartspaketet menar att det har varit bra då 

det underlättade deras inträde till organisationen. Vidare ansåg tre av de fyra 

respondenter som fick tillgodose sig nystartspaketet att de upplevde att det, tillsammans 

med övrig introduktion, påverkade deras inre motivation i positiv riktning. Två av dessa 

uttrycker följande: 
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[...] det är ju alltid läskigt att börja ett nytt jobb och man kände ju sig utsatt. Men jag 

kände mig, att man blev väl omhändertagen och man blev taggad att lära sig allting och 

sätta igång och man ville kunna allting. Så ja, jag var väldigt motiverad. (Respondent 5) 

 

Man blev lockad men det blev ett intresse för det, man insåg att oj är det såhär och såhär 

så det va absolut motiverande och det är ju kul när man får kontakt med de andra också, 

så ja, det var det absolut. (Respondent 6) 

 
Respondenterna menar således att nystartspaket tillsammans med övriga 

introduktionsinsatser gjorde att de blev mer intresserade av att lära och motiverade till sitt 

nya jobb och arbetsplats.   

En av de tre respondenter som inte fick ta del av nystartspaketet uttryckte att hen 

trots detta uppskattade sin introduktion men att hen skulle ha varit mer motiverad till sitt 

nya arbete om hen hade fått tillgodose sig nystartspaketet. Denna respondent uttryckte 

följande gällande behovet av att ta del av nystartspaketet:   

 
Jag vet inte, lite i början då kanske när man var ny och så, när det är riktiga första jobbet 

om man säger så, man har ju haft sommarjobb och så, men första riktiga kanske hade 

varit kul att få en inblick i hur stort det verkligen är och hur mycket det rör sig om helt 

enkelt. (Respondent 1)  

 
Respondenten menar att nystartspaketet hade kunnat bidra till en djupare 

förståelse för organisationens helhet vilket således hade kunnat påverka den inre 

motivationen i positiv riktning.  

5.4 Medarbetarnas behov av möjligheten att utvecklas i sin roll och inom 
organisationen  

Författarna av studien har efter de genomförda intervjuerna uppfattat att sex av sju 

respondenter upplever att det finns möjlighet att utvecklas och växa inom organisationen. 

Det framgår att vissa avdelningar är mer beroende av att kontinuerligt utvecklas för att 

kunna utföra det dagliga arbetet medans andra avdelningar inte är lika beroende. Trots 

detta upplever alla utom en respondent att möjlighet till utveckling finns och dessa 

upplever också att organisationen ser positivt på att få in mer kompetens och kunskap, 

inte bara i syfte att bli konkurrenskraftiga men även för att stimulera och motivera sina 

medarbetare. Två respondenter uttrycker följande gällande möjligheten till utveckling: 
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Men det är jättebra och [hen] vill verkligen att vi ska växa inom företaget och det tycker 

jag är skönt att veta [...]. (Respondent 1)  

 

Lite till var och en med hur man vill gå vidare och så med, men vi har ju kurser uppe i 

[...] som vi får anmäla oss till och det får vi ju själva vara med och påverka och säga 

vilken linje vi vill dra in på och så. (Respondent 2) 

 

De sex av sju respondenter som upplever att de har möjlighet till kompetensutveckling 

uttrycker även att de både blir tillfrågade av närmsta chef men även själva kan ställa 

frågan om att få delta i kompetensutvecklingsinsatser. En annan respondent uttrycker att 

hen ofta får frågan om hen har önskan att delta i någon specifik 

kompetensutbildningsinsats men menar vidare att det kan vara svårt att hitta utbildningar 

eller kurser av relevans för dennes roll. Mer specifikt uttrycker respondenten följande:  

 
[...] dom säger “vill ni gå nån kurs kan ni göra det” och ja, vad ska jag gå för kurs? Asså 

det är ju svårt [...] hur man ska utveckla den rollen vi har för att det är ju personlig 

lämplighet egentligen på det vi gör men så egentligen, ja visst man kan gå lite 

utbildningar i vårt [...] system då [...]. Det man skulle kunna tänka sig att man skulle gå 

det kanske är lite psykologi då [...]. (Respondent 3) 

 
 

Respondenten uttryckte dock, trots det faktum att hen inte kunde finna relevanta 

utbildningar eller kurser för sin yrkesroll, att endast möjligheten till utveckling påverkar 

hens inre motivation i positiv riktning. 

När författarna till studien ställde frågan om hur viktig möjligheten till utveckling 

är för respondenterna och deras inre motivation var samtliga respondenter eniga om att 

denna möjlighet är en viktig aspekt i sammanhanget. Två av dessa uttryckte följande: 

 
Bland det viktigaste egentligen. Att få känna att man kommer framåt hela tiden liksom. 

[...]. Det känns väldigt motiverande att de satsar på en och att de skickar en på utbildning 

och att man får gå på en sån utbildning hos [...]. Man får mycket kött på benen och det är 

mycket man kan använda sig av i praktiken i sin vardag också, mycket relevant för det 

jag gör.  (Respondent 5) 
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[...] Jag ska ju på [...] kurs nästa månad som sagt, [...] det ska bli skitkul att se hur den 

funkar [...]. Intressant är det. Så det är lite motiverande faktiskt. (Respondent 1) 

  

Fem av sju respondenter uttrycker att kompetensutveckling är den av de fem pedagogiska 

processerna som är viktigast för att påverka den inre motivationen i positiv riktning. 

Exempelvis uttrycker en av dessa att hen sökte sig till organisationen eftersom hen ansåg 

att en större organisation, likt den aktuella, kunde erbjuda större utvecklingsmöjligheter i 

form av kompetensutveckling än vad en mindre organisation skulle kunna göra. Samma 

respondent uttryckte vidare att det är motiverande att få ta del utbildningar och få 

ytterligare kunskap i yrkesrollen. 

5.5 Resultatsammanfattning 

Det har framgått att ledarskap och potential i laget går hand i hand och vidare har det 

kunnat konstateras att det råder delade meningar bland respondenterna om huruvida 

närmsta chef efterlever den ledarskapsfilosofin som finns. Sammanfattningsvis upplever 

flera respondenter att de är i behov av bättre ledarskap där det utmärkande är att närmsta 

chef bör vara mer närvarande och ledarskapet bör bestå av mer stöttning, feedback och 

coachning för att det ska kunna bidra till medarbetarnas inre motivation.  

Vad gäller utvecklingsgrupperna har det framgått bland samtliga respondenter att 

det är en essentiell del i upplevelsen av inre motivation att möjligheten att påverka sin 

arbetssituation finns. Vidare har det dock framgått att utvecklingsgrupperna kanske inte 

möjliggör detta. Sammantaget har det visat sig att det finns andra forum där 

respondenterna har större möjlighet att påverka sin arbetssituation där detta således kan 

främja den inre motivationen mer än vad utvecklingsgrupperna gör. 

Det har även visat sig att majoriteten, tre av fyra, av de respondenter som har tagit 

del av nystartspaket upplevde att denna del av introduktionen påverkade den inre 

motivationen i positiv riktning. Sammanfattningsvis kan nystartspaketet underlätta 

medarbetarnas inträde till organisationen och kan även skapa en förståelse och kunskap 

om organisationen men även nyfikenhet och vilja att lära, vilket respondenterna således 

menar bidrar till den inre motivationen.  

Sammantaget har det visat sig att kompetensutveckling är den pedagogiska process 

som majoriteten av respondenterna anser är viktigast för den inre motivationen. Vidare 

har det även konstaterats att organisationens arbete kring denna pedagogiska process är 
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positiv, detta då sex av sju respondenter menar att organisationen lägger stort fokus på 

denna fråga och att de även skapar goda förutsättningar för respondenterna att utvecklas.    
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6 Diskussion 
I diskussionsavsnittet kommer diskussion kring studiens metodval och resultat att 

redogöras för. Initialt lyfts diskussion kring studiens metodval och sedan lyfts diskussion 

som hänvisar till studiens resultat. Diskussion kring resultatet görs utifrån de 

pedagogiska processerna och huruvida dessa påverka medarbetarnas inre motivation. 

Vidare reflekterar även författarna kring hur dessa pedagogiska processer kan bearbetas 

för att främja dess påverkan av inre motivationen. I detta avsnitt kommer ledarskap och 

potential i laget återigen att presenteras under en gemensam rubrik. En slutsats kring 

affärsnyttan i att motivera sina medarbetare och hur de pedagogiska processerna kan 

användas som verktyg för att uppnå de mål som finns och för att bli en mer effektiv 

organisation redogörs för. Avsnittet avrundas med förslag på vidare forskning i ämnet.   

6.1 Metoddiskussion 

För att kunna frambringa större djup, bredare förståelse och mer detaljerad information 

anser författarna till studien att den valda metodologiska utgångspunkten som tagit 

inspiration från en fallstudie har gett bra förutsättningar. Utgångspunkten har gett 

möjlighet att undersöka de deltagande respondenternas subjektiva upplevelser kring 

fenomenet utifrån det givna fallet. Studien har inte varit av särskilt stor karaktär men 

syftet har till trots varit av komplex natur där den valda metoden hjälpt författarna att se 

nya mönster och dimensioner av frågorna som de inte sett vid en första anblick och på så 

sätt också har kunnat se hur olika perspektiv av frågorna kan kopplas med varandra.  

Med hjälp av den kvalitativa utgångspunkten med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod har relevant och användbart material kunnat samlats in. Frågorna i 

intervjuguiden konstruerades med hjälp av tillhandahållen dokumentation från 

organisationen för att frambringa så väsentliga svar som möjligt i förhållande till studiens 

syfte. Strävan efter svar kring respondenternas upplevelse kring särskilda pedagogiska 

processer och dess påverkan på den inre motivationen har varit en ambition. Denna 

strävan och ambition upplever författarna att de uppnått men har också efter diskussion 

med varandra insett att de hade kunnat exkludera vissa frågor som inte gav särskilt 

innehållsrika svar i förhållande till studiens syfte. Möjligtvis hade detta kunnat undvikas 

om författarna valt att göra en pilotversion av den semistrukturerade intervjun för att 

testa huruvida samtliga frågor var av relevans.   
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Det flexibla förhållningssättet som den semistrukturerade intervjuguiden 

tillhandahöll var tänkt att möjliggöra och generera djupare och tydligare förståelse av 

respondentens upplevelse kring fenomenet. Författarna av studien har känt att de uppnått 

detta men de har efter analys också insett att de följdfrågor som ställts inte alltid har haft 

relevans för studien och essensen i de svar som getts har därför inte gått att nå i relation 

till studiens syfte. Här borde författarna varit mer vaksamma och konsekventa med vilka 

följdfrågor som valts att ställas för att få så meningsfulla svar som möjligt.  

Jensen och Sandström (2016) menar att det är viktigt att skapa förståelse för det 

som ämnas att undersökas, detta eftersom ett tydligt syfte ska kunna utformas men även 

för att upprepning av befintliga studier ska kunna undvikas. Författarna av studien har 

samtidigt varit medvetna om att tidigare empiri och kunskapen som den medfört skulle 

kunna påverka den egna studiens utfall, detta då egna subjektiva värderingar skulle 

kunna infogas vid insamlingen av ny empiri. Med hjälp av den upprättade intervjuguiden 

anser författarna dock att de har minimerat risken att själva påverka studiens utfall, detta 

genom att ställa öppna frågor till respondenterna som då kunnat besvara frågan utifrån 

den egna subjektiva upplevelsen.  

Totalt har åtta respondenter intervjuats, dock har en respondent exkluderats. 

Författarna exkluderade respondenten av respekt till denna då analysen inte gick att 

genomföra på samma grunder som övrig insamlad data. Ett större urval av respondenter 

hade kunnat bekräfta den enskilda individens upplevelse av fenomenet alternativt 

återspegla en annan uppfattning av frågan, det vill säga om upplevelsen delas 

genomgående av medarbetarna i organisationen eller inte. Författarna av studien anser 

även att ett större urval av respondenter hade kunnat förstärka studiens trovärdighet på så 

sätt att en större del av organisationen hade återspeglats.  

Eftersom båda författarna medverkade under intervjuerna kunde missförstånd 

lättare undvikas. Författarna har även i samtal med varandra kunnat bekräfta att de 

uppfattat respondenterna på samma sätt. Detta har lett till att författarna har skapat en 

tydligare och sanningsenligare bild kring respondentens upplevelse och anser därför att 

studiens interna reliabilitet har förstärkts i och med den gemensamma synen kring 

respondenternas svar och upplevelse som mynnat ut i studiens resultat. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Ledarskap och potential i laget  

Som nämnt finns en uttalad filosofi kring hur chefer på olika nivåer i organisationen ska 

arbeta med sitt ledarskap utifrån olika fundament, detta för att alla i organisationen ska 

arbeta åt samma håll och kunna bli så högpresterande som möjligt (Organisation X, 

2016). Forskning har visat att ledarskap generellt sätt kan påverka motivationen hos 

medarbetare i både positiv och negativ riktning beroende på vilken ledarskapsstil som 

råder (Khuong & Hoang, 2015). Även om ledarskapsstilar inte studerats djupare har detta 

varit tydligt även i det givna fallet då det framkommit att det finns delade meningar, 

utifrån respondenternas subjektiva upplevelse, kring huruvida ledarskapsfilosofin 

efterlevs men även vad som behövs från närmsta chef för att denna ska bidra till 

respondentens inre motivation. Trots att endast en respondent uttryckligen sagt att 

ledarskapsstilen har påverkan på den inre motivationen har författarna av studien ändock 

kunnat se kopplingar till hur de olika cheferna leder sina medarbetare. Det som förenat 

respondenterna i upplevelserna kring ledarskapet och potential i laget har varit att en 

närvarande chef och tillhandahållandet av feedback är två aspekter som är av stor vikt för 

att dessa två pedagogiska processer på ett framgångsrikt sätt ska bidra till den inre 

motivationen. Det som författarna även kunnat se är att trots att en av respondenterna 

uttrycker att hen inte behöver sin närmsta chef för att känna inre motivation ändå menar 

att hen blir motiverad av chefer på högre nivå och är i behov av att få feedback för att bli 

motiverad. Författarna till studien har således kunnat dra slutsatsen att tillfredsställande 

ledarskap är en central komponent som behövs på någon nivå för att generera och 

bibehålla motiverade medarbetare.  

Khuong och Hoang (2015) lyfter den komplexitet som finns kring ledarskap och att 

skapa motivation hos medarbetare. De menar vidare att det är viktigt att varje chef förstår 

de olika behov och förväntningar som finns hos medarbetarna för att på så sätt kunna 

tillhandahålla ett arbetsklimat som bidrar till motiverad personal. Samtliga respondenter i 

studien är överens om hur viktigt det är med en närvarande chef som ger feedback, både 

positiv och konstruktiv, men endast fyra av sju respondenter anser att de får detta från 

ledarskapet på närmsta nivå idag. Därför anser författarna att organisationen i linje med 

Khuong och Hoangs (2015) uttalande bör arbeta med att individanpassa ledarskapet 

utifrån varje enskild medarbetares behov och förväntningar ytterligare. Författarna anser 
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dock att organisationens ledarskapsfilosofi egentligen inte har några brister utan att 

bristerna snarare finns i huruvida den efterlevs och anammas av samtliga chefer. 

Författarna anser därför att detta är något organisationen bör arbeta vidare med för att 

kunna bidra positivt till samtliga medarbetares motivation utifrån ett 

ledarskapsperspektiv. 

6.2.2 Utvecklingsgrupper 

Shukla (2012) menar att det är fördelaktigt för organisationen att tillhandahålla 

förutsättningar där medarbetarna kan känna sig delaktiga och ha möjlighet att vara med 

och påverka, detta då motiverade medarbetare utför sina arbeten med större entusiasm 

och motivation. Baserat på resultatet uppfattade författarna av studien att 

utvecklingsgrupperna delvis möjliggör medarbetarnas delaktighet, detta då fem av sju 

respondenter menar att de genom dessa grupper har möjlighet att göra sin röst hörd och 

således även påverka sin arbetssituation. Dock har det framgått att det finns 

bristfälligheter i utvecklingsgrupperna och att det framförallt finns andra forum där 

medarbetarna upplever att de har större möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

Författarna anser att arbetet kring utvecklingsgrupperna är gynnsamt för både 

medarbetare och organisationen. Dock anser författarna att utvecklingsgrupperna behövs 

arbetas vidare med och utvecklas för att denna insats ska leva upp till sin önskvärda 

potential. Det som har varit essentiellt i frågan kring utvecklingsgrupperna är vikten av 

att ha möjlighet att påverka sina arbetssituation men där det framförallt visat sig finnas 

andra forum som bättre kan möjliggöra detta. Författarna av studien menar att 

organisationen skulle kunna främja frambringandet av inre motivation med 

utvecklingsgrupperna som verktyg ytterligare. Utvecklingsgrupperna skulle förslagsvis 

kunna vara sammansatta avdelningsvis med hänvisning till att det är just i dessa grupper 

som respondenterna känner att de har störst möjlighet att påverka sin arbetssituation 

vilket således skulle kunna skapa bättre förutsättningar att påverka den inre motivationen 

i positiv riktning.  Dock kan författarna av studien tydligt se att organisationen arbetar 

strategiskt kring medarbetarnas delaktighet och möjlighet till påverkan och således ser 

detta som något viktigt. 

6.2.3 Introduktion 

Nystartspaketet är en relativt ny introduktionsmetod och som tidigare nämnt har endast 

fyra av sju respondenter tagit del av denna. Gemensamt för tre av dessa fyra respondenter 
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är att nystartspaketet har påverkat deras inre motivation i positiv riktning. Författarna av 

studien har efter analys av data kunnat se ett samband mellan den mer välplanerade 

introduktionsprocessen, det vill säga nystartspaketet, och frambringandet av inre 

motivation. Det som förenat respondenterna i frågan har således varit att nystartspaketet 

upplevs ha bidragit till förståelse för hur organisationen är uppbyggd både vad gäller 

kultur och struktur. Det essentiella har här också visat sig vara att den genomgång som 

tillhandahålls vad gäller värderingar, arbetssätt och regler upplevts som ett positivt 

inträde i organisationen och på så sätt bidragit till den inre motivationen. I den 

organisationsspecifika dokumentationen framgår det att varje nyanställd medarbetare i 

organisationen får ta del av nystartspaketet (Organisation X, 2015), dock är det otydligt 

hur övriga delar av introduktionsprocessen ser ut i organisationen då författarna märkt att 

detta skiljer sig något från avdelning till avdelning. Eftersom författarna uppfattar att de 

som tagit del av nystartspaketet anser att det har främjat deras inre motivation så föreslår 

således författarna att organisationen bör fortsätta sitt arbete med nystartspaketet. Dock 

anser de att det skulle vara nödvändigt att utarbeta en introduktionsprocess som är 

anpassad för varje avdelning. En välplanerad introduktionsprocess kan skapa bättre 

förutsättningar för medarbetaren att lära och förvärva ny kunskap och i linje med Shukla 

(2012) menar författarna att detta således kan påverka motivationen i positiv riktning.     

Inre motivation syftar bland annat till omständigheter som påverkar och förstärker 

den inre känslan hos en människa och den personliga utvecklingen (Hedegaard Hein, 

2012). Något som därmed bör nämnas är att introduktionsprocessen för en nyanställd 

givetvis kan bidra till inre motivation och drivkraft att ta sig an de nya arbetsuppgifterna 

och således förstärka den personliga utvecklingen. Dock kan det diskuteras om det då 

snarare handlar om en kortsiktig motivation snarare än en långsiktig. Det vill säga när 

medarbetaren väl har tagit steget från att vara ny till att prestera fullgott kan effekterna av 

introduktionen svalna och andra resurser kan krävas för att bibehålla och skapa inre 

motivation.  

6.2.4 Kompetensutveckling 

Tidigare forskning har visat att det finns ett signifikant samband mellan 

utvecklingsmöjligheter och motivation (Sahinidis & Bouris, 2007; Shukla, 2012; 

Heathfield, 2016). Organisationen i studien satsar stora resurser på kompetensutveckling 
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och skapar på så sätt goda förutsättningar för sina medarbetare att växa och utvecklas, 

både i sin roll och inom organisationen men även på det personliga planet.  

Författarna menar att det är tydligt att organisationen ser fördelarna i att utveckla 

sina medarbetare. Analys av data påvisar att essensen i de subjektiva upplevelserna varit 

att alla respondenter utom en upplever att de har goda möjligheter till 

kompetensutveckling där utbudet av kurser och utbildningar är stort. Det som också 

förenat respondenterna i frågan har varit det faktum att endast tillhandahållandet av 

kompetensutveckling i sig visat sig bidra till den inre motivationen även om möjligheten 

inte alltid utnyttjas.  

Författarna av studien ser inga brister i arbetet kring kompetensutveckling utan 

tycker snarare att organisationen arbetar väl med frågan och därmed bör fortsätta i denna 

riktning. Dock anser författarna av studien att det finns möjlighet att arbeta ytterligare 

med denna pedagogiska process. Shukla (2012) menar nämligen att utvecklingsinsatser i 

form av mentorskap även kan påverka medarbetarnas motivation i positiv riktning. 

Således hade organisationen även kunnat använda sig av mentorskapet för att skapa 

ytterligare förutsättningar för utveckling. Mentorskapet skulle kunna användas för att 

skapa ny och/eller höja befintligt kunskap bland både nya och befintliga medarbetare i 

organisationen och således påverka medarbetarnas inre motivation i positiv riktning. 

 I linje med Bulut och Culhas (2010) resultat och de uttalanden de gör anser 

författarna till studien att det är framgångsrikt att kompetensutveckling och insatser för 

detta ryms i organisationens strategiska arbete kring motivation och frambringandet av 

en högpresterande organisation (Organisation X, 2016). En slutsats som författarna själva 

gör utifrån det här är att detta skulle kunna bidra till att de på längre sikt kan bibehålla sin 

personal där förutsättningarna för kompetensutveckling, men även chans till personlig 

utveckling, stärker organisationens varumärke. Dev och Gupta (2010) styrker även detta 

och menar att organisationer som ger sina medarbetare möjlighet att utvecklas också 

genererar medarbetare som är mer tillgivna och engagerade gentemot organisationen.   

6.3 Slutsats  

Det har i flera tidigare undersökningar visat sig finnas ett signifikant samband mellan 

medarbetares motivation och organisationens framgång. Medarbetarnas motivation och 

inre drivkraft har visat sig bidra till att organisationen kan stå sig på marknaden som 
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konkurrenskraftig och med goda möjligheter att växa ytterligare (Sahinidis & Bouris, 

2007; Dev & Gupta, 2010; Bulut & Culhas, 2010). 

Att organisationer behöva hitta nya och innovativa sätt för att motivera sina 

medarbetare är inte svårt att förstå, särskilt med tanke på alla de generationer som 

samtidigt verkar på arbetsmarknaden där det blir uppenbart att olika individer kräver 

olika saker för att de ska känna sig motiverade och tillfredsställda med sitt arbete. Dev 

och Gupta (2010) konstaterar detta ytterligare i sitt resonemang kring uteblivandet av 

motiverad personal där de menar att detta påverkar hela organisationen utifrån ett 

effektivitetsperspektiv. Organisationer skulle således kunna ställa sig frågan vad som 

händer med deras verksamhet om de väljer att inte aktivt arbeta med att ha motiverade 

medarbetare som känner glädje och tillgivenhet till sitt arbete. Det som författarna dock 

tycker har blivit tydligt efter den genomförda studien är att det oftast inte krävs särskilt 

stora medel för att individer ska känna inre driv och glädje över att gå till jobbet och på 

så sätt bidra till organisationens välmående och effektivitet.  

Med hänvisning till studiens resultat anser författarna därför att de pedagogiska 

processer som legat till grund för studien är goda medel att använda och arbete med för 

att motivera sin personal. Vidare kan författarna se stor affärsnytta i att göra detta 

eftersom även tidigare forskning indikerar att organisationer har större möjlighet att 

lyckas om de har förmågan att förstå de individer som är verksamma i den (Khuong & 

Hoang, 2015). Genom att tillgodose de olika krav, förväntningar och behov som finns 

hos medarbetare kan organisationen profilera sig starkt på marknaden med ett bra 

arbetsgivarvarumärke. Medarbetarna känner då att de får det som de förväntar sig av sin 

arbetsgivare och där denne ser sin personal som en värdefull resurs med stor betydelse 

för organisationen och därmed är värd att ta hand om. Författarna av studien anser att den 

aktuella organisationen har förstått värdet av detta då de årligen gör 

motivationsmätningar och där arbetet kring att motivera samtliga medarbetare prioriteras 

högt. Organisationen skulle förslagsvis därför kunna använda dessa processer ytterligare 

i arbetet med att motivera sina medarbetare i form av strategier för att rikta 

medarbetarnas beteende. På så sätt skulle organisationen kunna bli ännu mer effektiv. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

I den genomförda studien har författarna valt att undersöka om de föreliggande 

pedagogiska processerna påverkar den inre motivationen hos medarbetare i den aktuella 
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organisationen. Resultatet påvisar, i enlighet med den tidigare forskning som granskats, 

att så är fallet. Det som däremot inte har gjorts är att undersöka hur och med vilka 

specifika strategier detta möjliggörs. Av den anledningen föreslår författarna vidare 

forskning inom ämnet i form av fördjupande studier kring processerna och strategier för 

hur dessa på bästa sätt implementeras i syfte att generera inre motivation. Då också i 

relation till de olika generationer som finns på arbetsmarknaden samtidigt. Sådan 

fördjupad forskning skulle kunna tillhandahålla en större förståelse och mer detaljerad 

vägledning för hur organisationer på bästa sätt kan använda de föreliggande pedagogiska 

processerna som verktyg i sitt arbeta med att motivera sina medarbetare.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
1. Bakgrundsfrågor 

• Kan du berätta om din yrkesroll och dina arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du haft den här arbetsbefattningen? 

• Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

• Hur länge har du jobbat inom branschen och det här verksamhetsområdet? 

• Varför sökte du dig till just denna organisation? 
 

2. Introduktion 

• När du började arbeta hos organisationen fick du då en introduktion? 

• Hur såg din introduktion ut? 

• Vad betydde din introduktion för dig? 

• Efter introduktionen, upplevde du då att den bidrog till att du kände dig motiverad 

till ditt nya arbete?  

 

3. Ledarskap 

• Har du en eller flera chefer som du arbetar nära i ditt dagliga arbete? 

• Vad kan din chef göra för att motivera dig? 

• Upplever du att din chef bidrar till att du är motiverad? Isåfall hur? 

• Om inte, hur tycker du att din chef ska vara för att bidra till din motivation? 

 

4. Potential i laget- Coacha och ge feedback 

• Om du har svårigheter i ditt arbete får du då den hjälp och den coachningen du 

behöver från din chef? 

• Vilken betydelse har detta för dig? 

• Får du feedback för det arbete du utför? 

• Isåfall, vilken betydelse har feedback för din motivation till arbetet? 

  



	
	

5. Utvecklingsgrupper  

• Hur många tillfällen har du medverkat i 

utvecklingsgrupper/medarbetarorganisation? 

• Hur har du möjlighet att påverka din arbetssituation? Isåfall hur? 

• Anser du att utvecklingsgrupperna/medarbetarorganisationen fyller sin funktion? 

Isåfall hur? 

• Upplever du att utvecklingsgrupperna påverkar din motivation till arbetet? Isåfall 

hur? 

 

6. Kompetensutveckling 

• Vilka möjligheter anser du att du har att utvecklas i ditt arbete? 

• Har du tagit del av kompetensutvecklingsinsatser under den tiden du arbetat i 

organisationen, isåfall vilka? 

• Om inte, hur anser du att du kan utvecklas och lära på andra sätt? 

• Om du har tagit del av kompetensutvecklingsinsatser, upplevde du då att du blev 

mer motiverad i ditt arbete? 

• Hur viktig är möjligheten till utveckling för dig och din motivation? 

 

7. Avslutningsvis 

• Vad är motivation för dig? 

• Finns det något du vill tillägga? 
	 	



	
	

 

Bilaga 2 
 
Informationsbrev  
Hej, 
 
Vi är två studenter från personalprogrammet vid Jönköping University som under vårterminen 
skriver vår kandidatuppsats inom ämnet pedagogik i arbetslivet. 
Vi har särskilt intresserat oss för ämnet motivation och har för avsikt med vår uppsats att 
identifiera vissa pedagogiska processer och insatser som man kontinuerligt arbetar med i din 
organisation och som kan bidra till att skapa inre motivation hos dig som individ. 
Syftet med uppsatsen är således att utreda dessa processer i relation till människan och dennes 
inre motivation. 
 
Vi har i samråd med vår kontaktperson, tillika personalchef Jan Wallin på din arbetsplats, 
kommit överens om potentiella respondenter som lämpar sig att intervjua för studiens syfte. 
Intervjun kommer genomföras på din arbetsplats och är personlig och Du är en person vi nu 
önskar intervjua. Intervjun och all information som vi får ta del av kommer att behandlas helt 
konfidentiellt och du kommer därmed vara anonym. 
 
Vi beräknar att avsätta ca 45 minuter för intervjun och den kommer att hållas under  
v.12-13 under ett tillfälle som vi tillsammans kommer överens om. 
 
Om Du, till vår stora tacksamhet, skulle tacka ja till att delta föreslår vi att du underrättar Jan 
Wallin och att vi då gör en bokning per telefon där vi kontaktar dig så snart som möjligt. 
Vi hoppas att Du vill delta i vår studie då vi anser dig vara en viktig del i vårt fortsatta arbete för 
att komma framåt och finna intressanta resultat. 
 
Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss: 
 
Julia Nelson, Email: neju1414@student.ju.se Tel: 076 1313 561 
Martina Peterson, Email: pema1490@student.ju.se Tel: 073 5451 414 
 
Vår handledare på Universitetet når du på: rebecka.florin-sadbom@ju.se  
Vår handledare i din organisation: jan.wallin@atteviks.se  
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar,  
Julia Nelson & Martina Peterson 
 
	


