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Sammanfattning 
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Syftet med studien är att erhålla ökad förståelse för hur medarbetare upplever att 

arbetsmotivation kan främjas och ledarens påverkan på främjandet av arbetsmotivationen. 

Vidare undersöks vilka faktorer som verkar motivationsfrämjande för medarbetarna i den 

organisation där studien utförts samt hur väl deras arbetsmotivation främjas. Studien utgår 

ifrån en kvalitativ metod och det empiriska materialet har insamlats genom åtta intervjuer på 

medarbetarnivå. Studiens resultat visar att medarbetarnas arbetsmotivation främjas genom 

flera faktorer, bland annat sociala faktorer och lönen betonas. Medarbetarnas motivation 

främjas men skulle kunna främjas mer än vad den gör idag genom ett antal 

motivationsfrämjande faktorer som diskuteras. Ledaren har påverkansmöjligheter över 

flertalet av de faktorer som skulle kunna höja medarbetarnas arbetsmotivation. Fokus bör 

därför riktas mot dessa motivationsfrämjande faktorer. 

 

Nyckelord: arbetsmotivation, basbehov, ledarens påverkan, medarbetare, 

motivationsfrämjande faktorer 

 

  



 

 
 

Abstract 

Title: Promoting work motivation – A qualitative study on promoting work motivation and 

the leaders’ influence 

Authors: Matilda Karlsson and Linn Nissi 
Halmstad University 

Spring term 2011 

 

The purpose of this study is to contribute to increased knowledge about how employees´ 

perceive that work motivation can be enhanced and the leaders’ impact on it. Furthermore the 

authors wish to examine which motivational factors that contribute to employees’ work 

motivation in the organization where the study was conducted and how well their work 

motivation is promoted. A qualitative method has been used to conduct this study and its 

material has been gathered from eight qualitative interviews with employees in the 

organization. The result shows that several factors contribute to the work motivation, for 

example the influence of social factors and the salary is stressed. The work motivation could, 

through a series of motivational factors, be more promoted. The manager plays an important 

role and can influence most of the motivational factors that are needed for enhancing the 

employees’ work motivation. Focus should therefore be directed towards these motivational 

factors. 
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1. Inledning 
Hur en hög motivation i arbetet skapas är av intresse för alla som på något vis verkar i 

arbetslivet. Då medarbetares motivationsnivå påverkar såväl arbetsglädje, välmående som 

arbetsresultat kan detta förstås som grunden till verksamheters framgång, eller brist på 

framgång. Medarbetares motivation kan således ses som kraften som driver organisationer 

framåt.  

 

Organisationer består av individer, vilka är dess viktigaste resurs (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Det blir allt viktigare för organisationer att motivera sina anställda att vara 

högpresterande, dels för att möjliggöra för de anställda att nyttja sin kompetens, dels som ett 

led för organisationen att nå sina mål. Därför är det viktigt att organisationer är utformade så 

att individernas behov tillgodoses för att motivera dem. Med hög motivation menas att 

medarbetare av egen fri vilja utför arbetsuppgifter utöver det minimum som deras 

arbetsbeskrivning kräver av dem (ibid.). Anställda utför ett gott arbete för att de, genom att 

uppnå externt definierade mål, förväntar sig att bli belönade (Ryan & Deci, 2007). För de 

anställda är källan till motivation åtskild från dem själva, eftersom de anställda inte strävar 

efter mål som de själva bestämt – utan just mål som definierats av arbetsgivaren. Detta 

innebär att deras motivation att utföra ett gott arbete är beroende av yttre övervakning och 

förstärkning för att beteendet ska bibehållas (ibid.). Deci och Ryan (1985; 2002) och Ryan och 

Deci (2007) menar att om individen har en inre motivation så minskar behovet av 

övervakning och förstärkning. Av denna anledning borde det ligga i organisationers intresse 

att deras medarbetare uppnår inre arbetsmotivation. Ledaren har en väsentlig roll när det 

gäller att motivera sina medarbetare (Wolvén, 2000). Ledare behövs dels för att effektivisera 

organisationer genom att samordna och styra verksamheten och dels för att skapa 

arbetstillfredsställelse genom att bland annat motivera medarbetarna (ibid.). 

 

Thompson och McHugh (2009) riktar kritik mot mainstreamforskningen om ledarskap då 

denna tenderar att syfta till att förbättra ledares kontrollstrategier samt reglera medarbetarnas 

beteenden på arbetsplatsen genom att förfina chefers taktiska beslut i vardagen (ibid.). I 

föreliggande studie tas fasta på denna kritik från Thompson och McHugh (2009) om ett 

ensidigt perspektiv på ledarskap i mainstreamforskningen, och önskar bredda forskningen 

kring ledarskap genom att ta ett annat perspektiv än att studera hur ledaren kontrollerar och 

styr sina medarbetare. Detta görs utifrån antagandet att ledaren i sin ledarroll kan tillföra mer 

än endast organisatoriska fördelar genom att nyttja sin påverkansmöjlighet på medarbetarna 

och genom detta kunna främja deras motivation. Vidare riktar Thompson och McHugh (2009) 

kritik mot mainstreamforskningen om motivation. De menar att ansvaret för att motivera 

individer i arbetet allt mer faller på individerna själva. De ställer sig även kritiska till så kallad 

receptkunskap – att det skulle finnas ett rätt sätt att motivera människan (ibid.). Baserat på 

kritiken mot mainstreamforskningen gällande att det skulle finnas ett rätt sätt att motivera 

människan är syftet inte att leta fram receptkunskap på hur ledare bör motivera sina anställda, 

utan istället att få en djupare förståelse för medarbetarnas upplevelser av främjandet av deras 

arbetsmotivation och hur deras ledare kan främja denna. Intresset att studera motivation och 

motivationsfrämjande faktorer har även sin grogrund i ovanstående kritik mot 

mainstreamforskningen gällande tendensen att ansvaret för motivation läggs över på de 

anställda, då detta skulle kunna indikera att ledaren inte skulle kunna främja sina 

medarbetares motivation. Individuella preferenser påverkar individernas behov och därmed 

deras motivation; samma faktorer kommer att upplevas motiverande på olika sätt för olika 

individer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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En avgränsning av studieämnet behövdes då begreppet motivation är ett brett ämne som 

innefattar flera olika faktorer. Studien avgränsas till ett medarbetarperspektiv, och förståelse 

sökes på organisationen där studien utförs. Samtliga faktorer som kan komma att påverka 

medarbetarnas motivation tas därför inte med i denna studie. Det är således endast det som 

ryms i studiens syfte som denna studie kan ge förståelse för.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att erhålla ökad förståelse för hur medarbetare upplever att 

arbetsmotivation kan främjas och hur ledare kan främja medarbetares arbetsmotivation. 
 

1.2 Problemformulering 
Hur upplever medarbetarna i studerad organisation att deras arbetsmotivation främjas på 

arbetsplatsen och hur upplever dessa individer att deras ledare kan främja deras 

arbetsmotivation? 
 

1.3 Frågeställningar 
 Vilka faktorer bidrar till främjandet av medarbetarnas arbetsmotivation? 

 Hur väl främjas medarbetarnas arbetsmotivation? 

 Hur kan ledaren främja medarbetarnas arbetsmotivation? 

 Var bör fokus läggas för att höja medarbetarnas arbetsmotivation? 
 

1.4 Bakgrund 
Studiens kontaktpersoner i organisationen förmedlade att de strävar efter att skapa ett positivt 

arbetsklimat för att deras medarbetare ska kunna, vilja och orka arbeta med välfärdsfrågor. 

För att uppnå detta menar kontaktpersonerna att det är viktigt att medarbetarna är motiverade 

och upplever en känsla av engagemang, välbefinnande och kompetens då de anser dessa vara 

förutsättningar för ett gott arbetsresultat. Av denna anledning fann kontaktpersonerna ett 

intresse för denna studies ämnesområde. Baserat på ett ömsesidigt intresse för studieområdet 

och organisationens strävan efter att ha högt motiverade medarbetare lämpade sig 

organisationen väl att bedriva studien på. Medarbetarna som omfattas av studien arbetar som 

löneadministratörer och arbetar främst vid datorer i datasystem. Deras arbete innefattar 

uppgifter såsom personuppgiftsregistrering, bearbetning av tidrapporter, semester, OB-tillägg 

samt arbetsgivarintyg. I organisationen skedde för cirka två år sedan en omorganisation som 

innebar en sammanslagning av samtliga löneadministratörer som då satt ute på olika 

avdelningar. Medarbetarna sitter nu på samma avdelning i enskilda rum. 
 

1.5 Definitioner 
Motivation. Dawson (1986, ref. i Thompson & McHugh, 2009) lyfter fram en 

innehållsdefinition av motivation där denna är grundbulten för beteende. Motivation förklarar 

individers ansträngningar mot att nå vissa mål. Begreppet motivation kan enligt författarna 

även förstås som en process. Detta i termer av kognitivt orienterade begrepp såsom 

informationsbehandling av belöning, kostnad och preferens som finns för särskilt utfall av 

handling (ibid.). Robbins och Judge (2010) beskriver motivation som den process som svarar 

för intensitet, riktning och uthållighet av en individs ansträngning för att uppnå ett mål (ibid.). 

Forsyth (2005) belyser att motivation kan stimulera en viss reaktion och därmed öka 
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sannolikheten att individer reagerar på ett visst sätt snarare än andra. Beteende kan således 

inte bestämmas av motivation, utan beteenden kan endast påverkas av motivation (ibid.). 

Förevarande studie använder följande definition vilken består av valda delar från ovan 

nämnda: Motivation utgör grunden till individers handlande. Motivation är en process som 

påverkar intensitet, riktning och uthållighet av en individs ansträngning för att uppnå ett mål. 

Den påverkar sannolikheten att ett mål eftersträvas framför ett annat. Då denna studie 

behandlar motivation i arbetet kommer även begreppet arbetsmotivation att nyttjas.  

 

Ledarskap. Yukl (1989, ref. i Alvesson, 2009) menar att ledarskap innefattar att ledaren 

utövar inflytande över viktiga mål och strategier, över de anställdas hängivenhet och 

efterlevnad av påbuden som ska hjälpa till att uppnå målen, inflytande över 

gruppsammanhållning och identifikation med och ett inflytande över organisationskulturen 

(ibid.). Buchanan och Huczynsci (1985, ref. i Thompson & McHugh, 2009) definierar 

ledarskap som en social process. Ledaren utövar i denna process inflytande över andra 

människors beteende utan användning av hot eller våld (ibid.). Ledarskap är en process 

mellan människor, där utövandet eftersträvar att influera andra (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Ledarskap beskrivs vidare som ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att 

påverka andras tänkande, inställning och uppförande. När ledning sker inom ramen för en 

organisation är avsikten normalt att få andra att arbeta för att förverkliga vissa mål, motivera 

dem att prestera mer och få dem att trivas i arbetet (ibid.). Den definition på ledarskap som 

föreliggande studie baseras på är Jacobsen och Thorsviks (2008) definition.  

 

Chef och ledare. Att vara chef och att vara ledare är inte alltid samma sak (Tyrstrup, 2005). 

En chef är en individ med ansvarsställning som förfogar över möjligheter att styra över bland 

annat resurser, de anställda och över beslutsfattande. Dessa chefer utövar dock inte 

nödvändigtvis ledarskap (ibid.). I studien i fråga undersöks inte chefens chefskap utan dennas 

ledarskap (se definition ledarskap ovan). Av denna anledning tituleras denna som ledare i 

studien istället för chef. 

 

Feedback. Med feedback menas såväl positiv som konstruktiv feedback från ledaren på utfört 

arbete. 

 

Erkännande. Med erkännande menas i föreliggande studie positiv respons från ledaren på 

sådant som inte är direkt förknippat med utfört arbete, som en klapp på axeln, beröm och 

uppskattning.  

 

Icke-materiell belöning. Icke-materiell belöning omfattar positiv feedback och erkännande 

från ledaren samt bekräftelse på utfört arbete från kunderna.  

 

Materiell belöning. Materiell belöning omfattar lön, löneförhöjning samt mindre materiella 

belöningar som godis, blommor, biobiljetter etcetera.  
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2. Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik redogörs för tidigare forskning som skett inom studieområdet. Nedan 

beskrivs fem studier som behandlar olika områden med koppling till valt studieområde. 
 
 

Wilhelmson, Backström, Döös, Göransson och Hagström (2006) har som syfte i sin studie att 

belysa hur en organisation genom decentraliserade verksamhetsformer kan sträva mot 

hållbarhet för både företag och medarbetare. Rapporten visar att medarbetare som trivs med 

sina arbetsuppgifter, arbetskamrater och kunder mer sannolikt kommer att uppleva en positiv 

arbetssituation. För att uppnå detta är det viktigt med en stödjande chef som individen har en 

god och samtalande relation med. Om känslan av en positiv arbetssituation uppnås ökar 

sannolikheten för att individerna upplever att de är i en, för dem, hållbar situation. 

 

I studien av Johnson och Dickinson (2010) undersöks huruvida motivationshöjande program 

som ”månadens anställda”-tävlingar genererar en varaktig ökad arbetsprestation bland de 

anställda. Resultatet visade att ”månadens anställda”-tävlingar inte nödvändigtvis får den 

önskade effekten utan de kan till och med påverka arbetsprestationen negativt. 

 

Studien av Wiesman (2006) syftar till att utvärdera vilken effekt feedback på utfört arbete och 

erkännande har på prestationen hos de anställda. Resultatet visar att prestationen ökade när 

veckovis feedback på utfört arbete och erkännande infördes. 

 

En studie av DeVoe och Iyengar (2004) undersökte relationen mellan ledares och de 

anställdas uppfattning av motivation samt värdering av deras prestation, genom att kartlägga 

ledare och underställda i tre kulturellt distinkta regioner. Studien visar att ledares och 

underställdas upplevelser av vad som motiverar de underställda skiljer sig åt. I kontrast till de 

kulturellt betingade variationerna som uppvisades i ledarnas uppfattningar, så rapporterade de 

underställda sig själva konsekvent som varande mer motiverade av inre än av yttre incitament 

(ibid.). 

 

Castelli (2008) önskar avgöra vilken motivationsstrategi som underställda anser viktigast från 

sina ledare. Studiens resultat visar att ledare kan motivera sina underställda genom att bygga 

upp deras självförtroende samt genom fyra coachningstekniker: uppmärksamhet, relevans, 

förtroende och tillfredsställelse. Vidare betonas skillnader i stimulering av inre och yttre 

motivation. Stimulering av inre motivation sker genom drivkrafter som är av 

uppgiftsorienterad art och lagom utmanande arbetsuppgifter tas upp som en del i detta. 

Individer tillfredsställs i dessa fall av att utföra ett bra arbete. Belöningar ligger i uppgiftens 

syfte, i form av en meningsfullhet och framgång. Den yttre motivationen kan ledare stimulera 

genom socialt erkännande såsom feedback, beröm och uppmuntran. Castelli (2008) menar 

även att den inre och den yttre motivationen kompletterar varandra då den inre motivationen 

förstärks av externa belöningar. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Under denna rubrik beskrivs de teorier som legat till grund för studien. De teorier som tas 

upp är Self-Determination Theory med tillhörande underteorier samt Path–Goal-teorin. 

Under denna rubrik återfinns även tidigare forskning som behandlar dessa teorier. 
 
 

För att erhålla förståelse för hur medarbetarna upplever att deras arbetsmotivation främjas på 

arbetsplatsen har motivationsteorin Self-Determination Theory valts. Denna är en vidare-

utveckling från traditionella motivationsteorier och har ett brett användningsområde 

inkluderande arbetsrelaterade sammanhang. I föreliggande studie undersöks och analyseras 

basbehoven autonomi, kompetens och tillhörighet. Enligt Self-Determination Theory utgör 

basbehoven en grund för hur väl motivationsfrämjande sociala faktorer motivationsklimat, 

belöning, feedback och tävling kan nyttjas för att höja individers motivation. Ju bättre 

uppfyllda basbehoven är desto högre kan motivationsnivån bli genom de motivations-

främjande sociala faktorerna. Teorin kan således bidra till förståelse för hur medarbetarnas 

motivation kan främjas. För att erhålla förståelse för hur deras ledare kan främja arbets-

motivationen har Path–Goal-teorin valts. Den är en ledarskapsteori vilken behandlar ledarens 

påverkan på sina medarbetares motivation. Som ett led i att erhålla förståelse för hur ledaren 

kan främja medarbetarnas motivation kommer ledarens ledarstil söka identifieras. Även 

arbetets karaktär kommer att söka identifieras för att kunna komma fram till huruvida ledarens 

ledarstil lämpar sig för medarbetarnas arbete. För att kunna undersöka ledarens ledarstil och 

arbetets karaktär är Path–Goal-teorin lämplig då den belyser dessa aspekter. 
 

3.1 Self-Determination Theory 
Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2007; Deci & Ryan, 2002) är ett teoretiskt ramverk 

med motivationsteorier som beskriver människans motivation. Tre av dess underteorier är 

Basic Psychological Needs, Cognitive Evaluation Theory och Organismic Integration Theory 

(ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1: Schematisk presentation av Self-Determination Theory vilken  

illustrerar kännetecknen hos teorins underteorier (Ryan & Deci, 2007). 
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Nedan följer en förklarande text av ovan schematisk presentation av Self-Determination 

Theorys underteoriers kännetecken. 

 

1.  Basic Psychological Needs: Autonomi, kompetens och tillhörighet utgör individens 

psykologiska basbehov vilka samtliga måste vara uppfyllda för att individens motivation 

ska fungera optimalt. Behoven formar en startpunkt för motivationsprocessen och 

reflekterar individuella skillnader i tillfredsställelsen av de psykologiska behoven genom 

ett top-down-angreppssätt
1
. Dessa skillnader påverkar motivationen i många avseenden 

(Ryan & Deci, 2007).  

2.  Cognitive Evaluation Theory: Underteorin beskriver möjligheter i den omgivande miljön 

som leder till yttre och inre motiverade beteenden – det är i figuren illustrerat en 

distinktion mellan inre och yttre motivation (Ryan & Deci, 2007). 

3.  Organismic Integration Theory: Denna underteori visar motivationens kvalitet vid den 

upplevda platsen för orsakssamband
2
 vilken varierar från högt autonomt till högt 

kontrollerande. Underteorin bidrar med ett ramverk för att beskriva hur yttre motivation 

kan internaliseras och integreras och bli av mer självbestämmande natur eftersom de 

tjänar interna snarare än externa mål (Ryan & Deci, 2007). Individer kan inom en given 

kontext starta var som helst på kontinuumet (ibid.). 

 

Individers beteenden påverkas av ett behov av att uppleva en känsla av autonomi, kompetens 

och tillhörighet (Deci & Ryan, 1985). Dessa tre behov karaktäriserar individens basbehov och 

påverkar individens beteenden och är samtliga nödvändiga för välbefinnande, integritet och 

fortlöpande mental utveckling. Autonomi är en önskan om att själv bestämma över sitt eget 

handlande och att delta i självvalda aktiviteter (ibid.). Individen strävar efter att skapa en 

känsla av självbestämmande (Deci & Ryan, 2002). Ett välkänt exempel är tillförandet av en 

stoppknapp vid löpande band på fabriker vilken de anställda kan använda vid behov. Det är 

inte när eller om de berörda individerna använder knappen som ökar känslan av autonomi, en 

förmodan om dess existens är tillräcklig (ibid.). Deci (1975, ref. i Ryan & Deci, 2007) betonar 

vikten av optimala utmaningar, dessa kommer dock inte att vara fördelaktiga om individen 

inte upplever en känsla av autonomi enligt Ryan och Deci (2007). Med kompetens menas en 

önskan att under en resonabel tidsperiod uppleva utveckling (Deci & Ryan, 2002). Individer 

har en önskan om att ha en känsla av förmåga, detta genom att kunna smälta in i sin 

omgivning, att avvärja oönskade händelser samt att leverera önskade resultat (Deci & Ryan, 

1985). Tillhörighet innebär att individen strävar efter att känna sig bekväm och delaktig i 

relation till andra individer i ett visst sammanhang (ibid.). För att individer ska fungera 

optimalt och få helt integrerade beteenden måste samtliga behov uppfyllas (Deci & Ryan 

1985; Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2007). Ju mer en person känner autonomi, 

kompetens eller tillhörighet desto mer vitalitet och livskraft rapporteras (Ryan & Deci, 2007). 

Kontrollerad reglering verkar vara mer energikrävande än autonom reglering (ibid.). Enligt 

Self-Determination Theory är människor aktiva, nyfikna och utvecklingsorienterade och söker 

och engagerar sig självmant i utmaningar i sin omgivning (Deci & Ryan, 2002). Detta i ett 

försök att förverkliga sin potential, kapacitet och medvetenhet (ibid.). Dock aktualiseras 

endast denna mänskliga potential under vissa specifika omständigheter som till stora delar är 

formade av den sociala omgivningen (Ryan & Deci, 2007) vilket Cognitive Evaluation 

Theory beskriver nedan.  

 

                                                           
1
Top-down-processer integrerar information utifrån med förväntningar och tidigare upplevelser (Smith, Nolen-

Hoeksema, Fredrickson & Loftus, 2003). 
2
 Upplevd plats för orsakssamband, kausalitetslokus (engelska, locus of causality) handlar om huruvida en 

individ tillskriver orsakerna till att saker inträffar till inre eller yttre faktorer (Goudas, Biddle & Fox, 1994). 
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Enligt Cognitive Evaluation Theory kan företeelser i den sociala omgivningen bidra med 

faktorer som underlättar eller underminerar förekomsten av autonom motivation (Ryan & 

Deci, 2007). Hur omgivningen kommer att påverka motivationen beror på till vilken grad 

företeelserna eller elementen stödjer respektive motverkar tillfredsställelsen av de tre 

psykologiska basbehoven. När företeelser i den sociala omgivningen motverkar eller ignorerar 

något av de tre psykologiska basbehoven kommer inre motivation och integrering, såväl som 

positiva erfarenheter, att avta. Motivation kan alltså endast skapas inom individen varpå 

omgivningen endast kan öka eller minska denna. Individers motivation delas in i de tre 

huvudbegreppen inre motivation, yttre motivation och amotivation. Att individen gör saker av 

egen vilja karaktäriserar inre motivation där individen finner glädje i utförandet av en 

handling. Här existerar således inga påtryckningar från yttre belöning då det är uppgiften eller 

aktiviteten i sig som anses meningsfull. Yttre påverkan eller belöningar karaktäriserar det 

andra huvudbegreppet, yttre motivation. Slutligen karaktäriseras amotivation av en avsaknad 

av förståelse för samband mellan uppgift och resultat som meningsfull och individen saknar 

intention och självbestämmande (ibid.). I Ryan och Connells studie (1989, ref. i Ryan & Deci, 

2007) visas att inre och yttre motivation kan samspela vilket kan ha positiv inverkan på 

individens motivation. Oftast har individer flera källor till motivation, såväl inre som yttre, 

vilka simultant spelar in. Dessa tillsammans förutsätts determinera den övergripande kvalitén 

på motivationen (ibid.). Graden av tillfredsställda basbehov kommer att utgöra en grund för 

hur hög motivationen kommer att kunna bli genom påverkan av de sociala faktorerna 

motivationsklimat, belöning, feedback, och tävling (Ryan & Deci, 2007). Basbehoven 

tillsammans med de sociala faktorerna kommer alltså att vara avgörande för hur hög 

motivationen kan bli (ibid.). Motivationen delas in i autonoma, självbestämmande, former och 

organiserade, icke självbestämmande, former (Deci & Ryan, 2002). Autonoma, 

självbestämmande, former av motivation innebär att individen tar eget initiativ till sitt 

handlande till skillnad från organiserade, icke självbestämmande, former (ibid.). Motivation 

bör vara av inre art då yttre motivation är beroende av yttre förstärkning av för att beteendet 

ska bibehållas (Ryan & Deci, 2007). 

 

Self-Determination Theory är frekvent använd inom studier kopplade till fysisk aktivitet och 

motion, dock har ett flertal studier genom Self-Determination Theory utförts även på 

arbetsplatser. Studier med Self-Determination Theory på arbetsplatser har undersökt till 

vilken grad medarbetare rapporterar att deras inre behov blir mötta på deras arbetsplats (Deci 

& Ryan, 2002). Detta med speciell hänsyn till de dagliga upplevelserna av arbetares 

interaktion med auktoriteter på arbetsplatsen, som deras ledare. Dessa tillfällen bjuder på 

flertalet påverkansmöjligheter över medarbetarnas motivation för ledaren. Ledare kan stödja 

de tre basbehoven genom en rad beteenden. För att främja känslan av kompetens kan ledaren 

utbilda sina anställda, eliminera barriärer för effektiv prestation, tillhandahålla optimala 

utmaningar och möjliggöra regelbunden feedback. Ledaren kan stödja de anställdas känsla av 

autonomi genom att fokusera på att optimera de anställdas inflytande, eliminera överflödiga 

regler, tillåta självval av uppgifter och ge positiv feedback på ett icke kontrollerande vis. 

Upplevelsen av tillhörighet kan främjas genom regelbundna möten och genom att ledaren 

delar med sig av information när helst möjligt (ibid.). En arbetstagare utför ett gott arbete för 

att denna förväntar sig att bli belönad genom att uppnå externt definierade mål (Ryan & Deci, 

2007). Här är motivationens källa åtskild från individen själv. Detta innebär att motivationen 

är beroende av närvaro av extern övervakning och förstärkning för vidhållande av beteendet 

(ibid.). Gagné och Deci (2005) beskriver i sin studie Self-Determination Theory som en 

arbetsmotivationsteori och visar dess relevans för organisationsbeteendeteorier. De menar att 

Self-Determination Theory utgör ett användbart angreppssätt för att förstå grunderna till 

motivation för effektivt organisationsbeteende (ibid.). Även Baard, Deci och Ryan (2000, ref. 
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i Deci & Ryan, 2002) applicerar Self-Determination Theory på arbete i sin studie. Studiens 

syfte är att värdera till vilken grad de anställda upplever tillfredsställelse av de tre 

psykologiska basbehoven på sitt arbete. Även denna studies resultat tillhandahåller stöd för 

Self-Determination Theorys relevans för motivation på arbetsplatsen (ibid.).  
 

3.2 Path–Goal-teorin 
Teorin Path–Goal belyser relationen mellan olika ledarstilar, de anställdas egenskaper och de 

anställdas arbetsförhållanden (Wolvén, 2000). Teorin behandlar hur ledare kan hjälpa sina 

anställda att nå sina mål genom att öka deras motivation och hur de anställdas motivation kan 

stärkas genom olika ledarstilar. De ledarstilar som tas upp i teorin är 

dirigerande/ordergivande, understödjande, deltagande och målorienterad. En 

dirigerande/ordergivande ledare är uppgiftsorienterad och strukturorienterad medan den 

understödjande ledaren är relationsorienterad. En deltagande ledare erbjuder alltid sina 

anställda att delta i beslutsfattande medan den målorienterade ledaren ställer höga krav på 

sina anställda. Denna ledare har även stort förtroende för sina anställdas möjlighet att nå 

uppsatta mål. Beroende på kontexten lämpar sig dessa ledarstilar bättre eller sämre för att 

främja de anställdas motivation, detta beroende på vilka faktorer i arbetsmiljön som saknas 

och därmed behöver kompletteras eller understödjas. Att de anställda upplever att deras 

ansträngningar genererar belöning, att de uppfattar att belöningarna de erhåller är värdefulla i 

relation till gjorda insatser och att de är kompetenta för uppgifterna är faktorer som enligt 

teorin spelar in på de anställdas motivation. En ledare kan höja de anställdas motivation 

genom att öka möjligheterna för dem att nå uppsatta mål genom att förse dem med relevant 

information och värdefulla belöningar (ibid.).  

 
Ledarbeteende 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Motivation 
 

 

Figur 2: Path–Goal-teorins grafiska utseende (Wolvén, 2000).  

 

Fyra olika egenskaper har identifierats bland anställda vilka kommer att styra hur ledarens 

beteende tolkas av de anställda inom en given arbetskontext (Wolvén, 2000). Individens egen 

uppfattning om arbetsuppgifternas svårighetsgrad har studerats tillsammans med preferenser 

för struktur, önskan om kontroll och behov av att känna sig som medlem (ibid.). En stödjande 

ledarstil kommer att föredras av individer med ett starkt behov av att känna sig som 

medlemmar, detta då dessa individer tillfredsställs av ett stöttande, vänligt och uppskattande 

ledarskap (Wolvén, 2000). Anställda med preferenser för struktur föredrar däremot ett 

dirigerande ledarskap, detta då struktur, säkerhet och klarhet i arbetsuppgiften tillfredsställer 

Personliga egenskaper bland de anställda 

Dirigerande/ordergivande 

Deltagande 

Understödjande 

Målorienterat 

Arbetsuppgifternas karaktär 

Mål (produktivitet) Underställda 
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dessa individer. Anställda som anser sig kunna kontrollera sina liv föredrar deltagande 

ledarskap, detta då känslan av eget ansvar över arbetet är hög här vilket tillfredsställer dessa 

individer. Slutligen föredrar anställda som tror att de är styrda av sin omgivning en 

dirigerande ledarstil. Detta eftersom denna ledare förstärker den anställdas upplevelse av att 

en välstrukturerad omgivning styr beteendet. Behovet av ett dirigerande ledarskap avtar dock 

generellt om ledaren lyckas öka den anställdas tro på sin egen arbetsförmåga (ibid.). Med 

arbetsuppgifternas karaktär menas de anställda som ingår i individens primärgrupp på arbetet, 

formella auktoritetssystem och arbetsuppgifternas utformning (Wolvén, 2000). Behovet av en 

uppmuntrande, understödjande ledare som fastställer vägar för att uppnå uppsatta mål minskar 

om arbetsuppgifterna är välstrukturerade, om normerna är väletablerade och auktoritets-

systemen är fastställda. Då de anställda under dessa omständigheter varken behöver 

kontrolleras eller upplever att ledarskapet bidrar till skapandet av normer, regler, klarhet och 

struktur upplevs ledarskapet som tämligen onödigt.  Ledarens huvuduppgift blir då att försöka 

stödja sina anställda i att undanröja eller förbigå eventuella hinder eller att öka arbets-

tillfredsställelsen när arbetsmiljön upplevs skapa hinder för de anställda att nå sina mål (ibid.). 

 

Forskning har bedrivits utifrån Path–Goal-teorin. I DeRue, Barnes och Morgesons (2010) 

studie undersöktes under vilka omständigheter coachande respektive dirigerande ledarskap är 

mest effektivt i grupper. Syftet med studien var även att öka kunskapen kring processen 

genom vilken ledarens ledarstil påverkar teamets prestation. Resultaten visade att coachande 

ledarskap är mer effektivt än dirigerande ledarskap när ledaren är mycket karismatisk och 

mindre effektivt än dirigerande ledarskap när ledaren saknar karisma. Dirigerande ledarskap 

är mer effektivt än coachande ledarskap när gruppmedlemmarna har en hög tro på sin egen 

förmåga och mindre effektivt än coachande ledarskap när gruppmedlemmarna saknar tro på 

sin egen förmåga. Även Fatt
3
 (2004) belyser Path–Goal-teorin i sin studie. Fatt (2004) söker 

genom användande av Path–Goal-teorin undersöka huruvida skillnader existerar i den 

dominanta ledarstilen mellan tekniska och icke-tekniska överordnade. Resultaten visar att 

tekniska överordnade tenderar att ta till sig en mer understödjande ledarstil, medan icke-

tekniska överordnade tar till sig en mer målorienterad ledarstil. Detta manifesteras genom 

signifikanta skillnader mellan de två typerna av överordnade i hur mycket deras makt sträcker 

sig, graden av deras underordnades behov av självbestämmande samt hur mycket de 

underordnade kontrollerar sin måluppfyllelse. 

 

 

  

                                                           
3
 Författaren Fatts (2004) fullständiga namn är James Poon Teng Fatt, här refererad som Fatt.  
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4. Metod 
 

Under denna rubrik redovisas de metodval som gjorts för att uppnå studiens syfte och besvara 

dess frågeställningar. Här presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats, 

undersökningsmetod, urval, datainsamling, analysmetod samt etiska aspekter. En 

metoddiskussion där studiens metod angrips med ett kritiskt förhållningssätt presenteras även 

tillsammans med studiens reliabilitet, validitet och överförbarhet. 
 

4.1 Hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats 
Studien har en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats (Thurén, 2007). Hermeneutiken, även 

kallad tolkningsläran, syftar till att genom sinnen kunna erhålla förståelse för andra individer. 

Genom att tolka individers utsagor utifrån introspektion, kan förståelse för dessa individers 

känslor och upplevelser erhållas med hjälp av igenkännande och empati. Kontexten inom 

vilken individer tolkas är av yttersta vikt inom hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. 

Tidigare erfarenheter och kunskaper kommer ständigt påverka människors tankar och 

handlingar. Inom hermeneutiken talas om individens förförståelse, och hur denna påverkar 

forskningsutfallet. En bra metod för att låta forskarens förförståelse fungera som förkunskap 

och undvika att dessa blir fördomar, är att nyttja en hermeneutisk spiral
4
. Genom den 

hermeneutiska spiralen kan fördomar genom växelverkan mellan empiri och teori omvandlas 

till en ökad förståelse för det studerade fenomenet (Thurén, 2007). Forskaren erhåller en 

förståelse av en individs livsvärld genom tolkning och rättfärdigar även denna förståelse 

genom tolkning. Den hermeneutiska spiralen innebär att en texts helhet bör användas för att 

tolka textens delar och tvärtom (Kvale & Brinkman, 2009). Delarna ses sedan till helheten 

igen och detta skapar en djupare förståelse för ämnet. Eftersom en säker kunskap inte 

eftersträvas i föreliggande studie har en positivistisk vetenskapsteoretisk ansats valts bort 

(Thurén, 2007). 
 

4.2 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod har nyttjats i denna studie. Den kvalitativa forskningen används lämpligen 

när syftet är att erhålla djupgående samt detaljerad data (Denscombe, 2009). Då intentionerna 

med denna studie inte är att ange frekvenser eller söka samband eller skillnader mellan olika 

faktorer har en kvantitativ metod valts bort (Trost, 2005). Insamlandet av det empiriska 

materialet skedde genom kvalitativa intervjuer, vilket lämpar sig väl när avsikten är att erhålla 

ökad förståelse för individers åsikter, uppfattningar, känslor eller erfarenheter (Denscombe, 

2009). I det kvalitativa perspektivet ses verklighet subjektivt och menas vara individuellt, 

socialt samt kulturellt konstruerat (Backman, 2008). Det som undersöks är således inte hur 

den objektiva verkligheten ser ut, utan det är hur individer formar och tolkar sin verklighet 

(ibid.). En induktiv metodansats har nyttjats vilket innebär att frågeställningar och teorier har 

formulerats om parallellt med insamlandet av det empiriska materialet (Backman, 2008). 

Detta till skillnad från en deduktiv metodansats där forskaren söker svar på en förbestämd 

frågeställning (ibid.). De ovan beskrivna metodvalen har gjorts i enlighet med syftet med 

studien.  

 

                                                           
4
 Thurén (2007) menar att begreppet hermeneutisk spiral är att föredra framför begreppet hermeneutisk cirkel då 

kunskap erhålls genom en spiralliknande metafor snarare än en cirkel varpå detta begrepp används i föreliggande 

studie.  
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4.3 Urval 
Då en av författarna genom praktik under hösten 2010 kommit i kontakt med personen som 

kom att bli föreliggande studies kontaktperson upprättades ett samarbete med denna 

organisation genom nämnda kontaktperson. Baserat på ett ömsesidigt intresse för 

studieområdet och organisationens strävan efter att ha högt motiverade medarbetare lämpade 

sig organisationen väl att bedriva studien på. Valet att genomföra studien i en och samma 

organisation grundades i ett antagande om att detta skulle innebära att arbetskontexten som 

individerna i studien verkar i är så lik som möjligt (Trost, 2005). Detta för minska risken att 

variation i svar skulle bero på skillnader i deras omständigheter. På så vis skulle detta kunna 

möjliggöra en förståelse för hur kontexten – det vill säga arbetsuppgifter, arbetets karaktär 

och relationer på arbetsplatsen – påverkar studiens utfall (ibid.). 

 

Informanter med relevant position (Denscombe, 2009) eftersträvades i studien, det vill säga 

medarbetare utan ledningsposition. Efter att icke relevanta poster, såsom ledningsposter, 

reducerats utifrån befintliga anställningslistor rekryterades informanterna med hjälp av ett 

slumpmässigt urval. Detta innebär att de informanter som kontaktades för medverkan i 

studien slumpades fram, och det var således lika stor sannolikhet för samtliga individer med 

relevanta poster att få delta i studien. På arbetsplatsen arbetar endast kvinnor, medarbetarna 

som kom att ingå i studien var åtta kvinnor i åldrarna 30-65 år. Trost (2005) menar att en 

heterogenitet inom given homogenitet bör eftersträvas. Trots att urvalsgruppen uteslutande 

består av kvinnor kan en heterogenitet inom denna homogena grupp ha uppnåtts genom 

variation i ålder bland informanterna. Med vetskapen om komplexiteten i att säkerställa ett 

representativt urval uttrycks i föreliggande studie representativiteten med ett försiktigt 

antagande att urvalet informanter är representativt för samtliga medarbetare inom denna 

arbetsplats (Denscombe, 2009). Urvalet informanter borde kunna överföras på samtliga 

medarbetare på denna arbetsplats (Hartman, 2004). Informanterna har slumpmässigt tilldelats 

de fingerade kodnamnen: Informant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. 
 

4.4 Datainsamling 
En intervjuguide (se bilaga 1) baserad på insamlad teori formulerades inledningsvis i 

processen, i enlighet med såväl syfte som frågeställningar (Denscombe, 2009). 

Semistrukturerade intervjuer utifrån förbestämda teman nyttjades. Vid semistrukturerade 

intervjuer tillåts forskaren ha möjlighet att till viss del styra intervjun och samtidigt lämna 

utrymme för en djup förståelse för informanterna och deras upplevelser (ibid.). Intervjuguiden 

byggdes upp med inledande, enklare frågor, i hopp om att skapa en förtroendefull situation för 

informanterna samt att samla in nödvändig bakgrundsinformation om dessa (Denscombe, 

2009). I ett försök att kontrollera intervjuguidens funktionalitet genomfördes två pilotstudier 

(Olsson & Sörensen, 2007). Detta innebär att frågorna testades på individer som inte tillhör 

den undersökta gruppen. Pilotstudierna skedde med individer i författarnas närhet vilka 

innehar positioner som medarbetare i andra organisationer. Här nyttjades således ett 

bekvämlighetsurval baserat på närhet (Hartman, 2004). Likhet mellan informanterna i 

pilotstudien och urvalsgruppen i studien eftersträvades; samtliga saknar ledningsposition. 

Baserat på pilotstudiernas utfall formulerades några frågor om för att öka tydligheten i dessa. 

 

Intervjuerna genomfördes efter önskemål från informanterna i konferenssalen på deras 

arbetsplats där dessa kunde genomföras avskilt och ostört (Denscombe, 2009). Att lyssna på 

informanternas önskemål ansågs kunna inbringa en bekväm intervjusituation för dessa samt 

ett positivt utfall av intervjuerna. Baserat på Trosts (2005) resonemang om hur kvalitativa 

intervjuer genomförs valdes att genomföra intervjuerna tillsammans. Fördelarna med att vara 
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två intervjuare antogs överväga eventuella nackdelar. Då tolkning av informanternas utsagor 

är en central del av studien är det av största vikt att uppleva intervjuerna, detta då även icke-

verbala företeelser, såsom informantens kroppsspråk, skulle kunna påverka tolkningen av data 

(Denscombe, 2009). Eventuella nackdelar med att vara två intervjuare, som att informanten 

kan hamna i underläge, försökte minimeras genom att informera informanterna om syftet med 

två intervjuare (Trost, 2005). Att använda bandinspelning som ljudupptagning med 

fältanteckningar som komplement ansågs fördelaktigt. Genom att förklara syftet för 

informanterna med att spela in intervjuerna och då informanterna hade insikt i syftet med 

studien kunde eventuella osäkerheter från informanternas sida minimeras (Denscombe, 2009). 

Intervjuerna genomfördes under tre dagar och varade mellan 30-45 minuter. 
 

4.5 Analysmetod 
Hartman (2004) menar att begreppet analytisk induktion innebär ett undvikande av 

teoretiserande medan data insamlas. Detta innebär att all data som är relevant för 

problemställningen samlas in innan analysen genomförs. Detta tillvägagångssätt grundar sig i 

att forskaren inte vill riskera att, medvetet eller omedvetet, påverka de individer som 

intervjuas. Analysprocessen av data har, i enlighet med Hartmans (2004) beskrivning av 

analytisk induktion, genomförts efter att all data insamlats. Teorier har dock i ett tidigt 

stadium inhämtats för att använda som utgångspunkt för intervjuguiden. Empirin har 

analyserats med hjälp av meningskoncentrering som tillåter forskaren att erhålla en överblick 

över stora mängder text för att lättare bearbeta materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). De 

transkriberade intervjuerna koncentrerades, det vill säga reducerades ner till kortare meningar 

och stycken, vilka sedan sammanställdes till en sammanhängande text från samtliga 

informanters utsagor. Denna sammanhängande text tematiserades sedan utifrån tolkningen av 

dessa i enlighet med syfte och frågeställningar. De tematiserade utsagorna tolkades sedan 

utifrån valda teorier, analysmetoden meningstolkning nyttjades således som komplement till 

meningskoncentreringen (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 

4.6 Etiska aspekter 
Det är väsentligt att forskare följer forskningsetiska principer, som syftar till att skydda 

individerna som ingår i forskning från att komma till skada, vilket kallas individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). De etiska principerna inom individskyddskravet omfattar ett 

informationskrav, ett samtyckeskrav, ett konfidentialitetskrav samt ett nyttjandekrav. 

Informationskravet innebär att informanterna måste informeras om att deltagande i studien är 

frivilligt. Att deltagarna i en studie ska lämna sitt samtycke att delta i studien faller inom 

samtyckeskravet. Här ingår även det faktum att deltagarna blir medvetna om att frivilligheten 

även gäller att när som helst kunna avbryta deltagandet. Inom konfidentialitetskravet faller att 

insamlad information om informanten, ska behandlas konfidentiellt. Forskaren har således 

tystnadsplikt. Informanternas identitet ska inte kunna röjas, häri ingår att forskaren vid behov 

fingerar informantens identitet. Samtlig data beträffande deltagarna ska behandlas på ett 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av detta. Slutligen innebär nyttjandekravet att 

informanternas uppgifter endast får användas i den avsedda forskningens syfte (ibid.). 

Samtliga etiska aspekter förmedlades muntligt till informanterna innan intervjuerna inleddes 

(se bilaga 2). Denna information fanns även inkluderad i informationsbladet som skickades 

innan intervjutillfället till samtlig personal inom organisationen i fråga. Förmedlandet av de 

etiska aspekterna samt informationen om vad informanternas deltagande i studien medförde 

kan ha ökat benägenheten att vilja delta samt möjliggjort skapade av en förtroendefull 

intervjusituation. För att säkra samtliga berördas konfidentialitet avpersonifierades data som 

kan knytas till dessa. Även arbetsplatsen som studien bedrivits på anonymiserades. Eventuella 
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bisatser och vardagsspråkliga uttryck valdes att reduceras i informanternas utsagor som citeras 

i studien (Trost, 2005). 
 

4.7 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie omfattar en ökad förståelse för medarbetarnas upplevelser. Att 

nyttja en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats ansågs därför fördelaktig. Genom denna 

metod kunde en insikt i informanternas arbetssituation och deras motivation till att utföra ett 

gott arbete erhållas. Då ingen tidigare erfarenhet fanns om organisationen där studien bedrevs 

fanns ingen förförståelse att ta hänsyn till varpå förförståelse inte anses ha någon inverkan på 

utfallet i föreliggande studie. En kvalitativ metod lämpade sig väl då djupgående och 

detaljerad data kunde insamlas genom de kvalitativa intervjuerna. De semistrukturerade 

intervjuerna gav en tillåtelse att styra intervjuerna vid behov vilket kan uppfattas ha inbringat 

en positiv effekt på utfallet. Tack vare bandinspelning med fältanteckningar som komplement 

kunde intervjuerna transkriberas noggrant utan att viktig information gick förlorad. Genom att 

förklara syftet för informanterna med att spela in intervjuerna kunde eventuella osäkerheter 

från informanternas sida minimeras (Denscombe, 2009). Att genomföra intervjuerna på 

informanternas arbetsplats i konferenssalen var ett strategiskt val för att öka deras 

bekvämlighet till deltagandet i studien. En av intervjuerna blev dock avbruten av en 

dubbelbokning. Intervjun kunde fortskrida men nästkommande intervjuer den dagen blev 

dock förflyttade till ett tomt kontor i samma byggnad, som inför intervjuerna blev tvungna att 

inredas med bord och stolar. Intervjuerna kunde under resterande dagar hållas som planerat i 

konferenssalen. Då planerna komprometterades och intervjuerna under den första 

intervjudagen fick genomföras i en annan sal blev intervjuflödet inkonsekvent vilket skulle 

kunna äventyra utfallet av berörda intervjuer. De etiska aspekterna som förmedlades till 

informanterna innan intervjutillfällena samt i informationsbladet som tilldelades 

informanterna innan intervjutillfället ansågs kunna bidra till en ökad vilja att delta i studien. I 

efterhand anses även detta förmedlande av de etiska aspekterna ha inbringat en avslappnad 

intervjusituation.  

 

Informanterna informerades inte om studiens fullständiga syfte baserat på ett antagande att 

detta skulle kunna påverka informanternas utsagor. Informationen som uteslöts var faktorn 

ledarens påverkan, informanterna hade således endast insikt i att studien berörde motivation 

och motivationsfrämjande faktorer. Det faktum att informanterna inte var införstådda med 

hela syftet kan dock ha lett till att de inte hunnit förbereda sig lika mycket som de skulle 

kunna gjort om de varit införstådda med studiens fullständiga syfte. Genom att låta 

informanterna fundera på sina svar innan de svarade skapades möjlighet till reflektion i 

intervjusituationen. En upplevelse av att studieämnet blev mer känsligt än förväntat uppstod 

under arbetets gång, baserat på intervjuerna med informanterna där en upplevelse av att 

frågorna var nära förknippade med informanternas privatliv gjorde att intervjuerna stundom 

upplevdes som terapeutiska samtal, detta då informanterna ville dela med sig av privata 

angelägenheter. För att undvika att dessa samtal gav en negativ effekt på utfallet kunde frågor 

som inte tillhörde intervjuguiden ställas här för att öka känslan av bekvämlighet för 

informanterna i fråga. Att två intervjuare var närvarande skulle kunna äventyra 

informanternas bekvämlighet och riskera att sätta informanten i underläge. I ett försök att 

minimera eventuell negativ inverkan på intervjusituationen informerades syftet med två 

intervjuare till informanterna. 

 

Genom att verifiera sin studie visar forskaren att denna är trovärdig och tillförlitlig. Samtliga 

studier är väsentliga att verifiera, i synnerhet kvalitativa studier (Denscombe, 2009). Genom 
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att belysa validiteten visar forskaren att data är noggrann och precis. Validiteten stärker också 

att det som undersökts står i linje med det som avsetts att undersöka och att data har uppmäts 

på ett korrekt sätt (ibid.). Intervjuguiderna utformades i linje med såväl syfte som 

frågeställningar för att se till att rätt frågor ställdes i ett försök att höja studiens validitet. 

Pilotstudierna var ett försök att höja studiens validitet, detta då ett kritiskt förhållningssätt 

kunde antas och relevansen samt precisionen i frågorna tryggas. Informanterna har valts då 

dessa anses kunna erfordra trovärdiga svar beträffande studieämnet, då samtliga medarbetare 

har insikt i ledarens påverkan på deras arbetsmotivation. Tematisering av materialet har skett, 

detta innebär att insamlad empiri har jämförts informanterna emellan i ett försök att trygga 

trovärdigheten (Denscombe, 2009). Fokus har under processen frekvent riktats mot syfte och 

frågeställningar, detta för att säkerställa att rätt faktorer studeras. Huruvida studiens resultat 

skulle kunna upprepas av andra forskare svarar reliabiliteten på, detta då forskare tenderar att 

bli integrerad del i forskningsprocessen (Denscombe, 2009). Reliabiliteten belyser således 

studiens tillförlitlighet. Studiens reliabilitet har tagits hänsyn till då insamlingen av det 

empiriska materialet noggrant presenteras i metodavsnittet (ibid.). Genom att utgå från en 

intervjuguide kunde samma frågor ställas till samtliga informanter vilket kan anses stärka 

reliabiliteten då lika grundförutsättningar fanns för samtliga informanter.  Dock skulle den 

frihet som en semistrukturerad intervjuguide tillåter i följdfrågor kunna påverka denna 

reliabilitet negativt. På grund av att kvalitativa studier karaktäriseras av små urval är det inte 

lämpligt att tala om att generalisera resultaten, däremot kan resultaten vara överförbara till 

andra fall (Denscombe, 2009). I föreliggande studie anses resultaten kunna överföras till 

organisationer eller företag med likvärdiga omständigheter.  
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5. Resultatredovisning 
 

Under denna rubrik presenteras studiens resultat baserat på de åtta intervjuer som ligger till 

grund för denna studie. Rubriken är uppbyggd utifrån följande tematisering: 

Motivationsfrämjande faktorer, Motivationsfrämjande faktorer: ledarens 

påverkansmöjligheter, Motivationsfrämjande faktorer: otillfredsställda, som ledaren kan 

påverka och Ledaren och arbetet. 
 

5.1 Motivationsfrämjande faktorer 
Flera olika faktorer framkommer som motivationsfrämjande under intervjuerna. Icke-

materiella faktorer såsom att få erkännande, arbetstrivsel, god sammanhållning med kollegor, 

ett meningsfullt arbete och att få bekräftelse på sitt arbete från kunderna belyses. Med ett 

meningsfullt arbete menar flertalet informanter det faktum att de arbetar med andra människor 

och att de kan hjälpa dessa människor genom att göra sitt arbete på bästa sätt. Ett tecken på 

väl utfört arbete är då inga samtal med klagomål inkommer efter utbetald lön, detta ser även 

flertalet informanter som en belöning. En informant svarar på frågan om vad hon anser är 

motiverande i sitt arbete: 

 
Det är väl att, att när vi gjort lönen, betalt ut lönen, och ingen ringer. Då är det ju det bästa som 

kan hända […] Det är jättekul när telefonen är tyst och man vet liksom att oh, det blev bra denna 

gången med. – Informant 2 

 

Utöver ovan nämnda icke-materiella faktorer som lyfts fram som motiverande i arbetet 

betonar informanterna lönen som främjande för arbetsmotivationen. Det framkommer även att 

belöningar kan fungera som motivation för informanterna till att utföra ett gott arbete. 

Informanterna definierar lön som en materiell belöning varpå denna tillsammans med icke-

materiella belöningar så som erkännande från ledaren är de främsta motivationsfrämjande 

belöningarna. Mindre materiella belöningar så som blommor, biobiljetter eller påskgodis är 

inte lika väsentliga för informanternas motivation. Löneförhöjning, som enligt informanterna 

kan ses som en större materiell belöning, verkar motiverande för informanterna. En informant 

ger uttryck för relationen mellan icke-materiella samt mindre och större materiella belöningar: 

 
Det här med biobiljetter och blommor och sånt, det är ingenting som påverkar min motivation, inte 

ett dugg. Men däremot mer pengar i lönekuvertet och visa uppskattning för det man gör och tala 

om att det man gör är ett bra jobb, det tycker jag är mer. Men den där blomman och biobiljetten 

bryr jag mig inte om. – Informant 5 

 

Att kunna se ett samband mellan den ansträngning som läggs ner i arbetet och den belöning 

som erhålls för denna ansträngning belyses som motivationsfrämjande. Trivsel på 

arbetsplatsen och att ha roligt med kollegorna är andra företeelser som informanterna betonar 

som motivationsfrämjande. Flera informanter beskriver att deras flexibla arbetstider genererar 

en känsla av frihet under ansvar vilket även detta upplevs som motivationsfrämjande. Några 

informanter tar upp att känslan av frihet under ansvar, förutom ökad motivation, även leder 

till ökad bekvämlighet för dem på arbetsplatsen. Med bekvämlighet menar informanterna i 

detta sammanhang att det är skönt att ledaren sällan lägger sig i deras dagliga arbete eller 

säger åt dem vad de ska göra. 

 

Medarbetarna upplever att erkännande, att de upplever sig rättvist behandlade av ledaren, att 

stöd finns tillgängligt på arbetsplatsen från ledaren samt ett deltagande från deras ledare i 

sociala aktiviteter är andra faktorer som verkar positivt på informanternas motivation. 
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Flertalet informanter beskriver såväl positiv som konstruktiv feedback som 

motivationsfrämjande. Det framkommer dock att positiv feedback eller erkännande är mest 

främjande för deras motivation. En informant berättar att positiv feedback genererar en vilja 

att upprepa den av feedback berörda handlingen i hopp om att erhålla ytterligare positiv 

respons. En annan informant menar att konstruktiv feedback verkar inkräktande på hennes 

arbete som annars är självständigt. Det framkommer från flertalet informanter att såväl positiv 

som konstruktiv feedback samt erkännande visar att ledaren har uppmärksammat deras arbete 

vilket de menar är positivt. Några informanter menar dock att de inte är säkra på hur feedback 

eller erkännande påverkar deras motivation då det inte är vanligt förekommande. De menar 

dock att det troligen hade haft en positiv inverkan på deras arbetsmotivation. En av 

informanterna som menar att positiv feedback inte är vanligt förekommande är dock av 

åsikten att det förmodligen inte hade haft någon större inverkan på henne. Hon anser att 

positiv feedback inte är nödvändigt och att bekräftelse på väl utfört arbete ligger på henne 

själv: 

  
Jag vet inte hur det känns riktigt, så det är svårt att säga. Jag tror att jag har det i mig själv, jag 

behöver inte det där hela tiden va. Jag känner själv… vad jag… om jag är nöjd med mitt jobb eller 

så. Jag behöver inte… jag tycker inte att det gör mig så mycket, utan känner jag att det är bra med 

jobbet, alltså att det har gått bra så tror jag inte att det är så… Det är klart, någon gång vill man ju 

höra att det går bra… eller så, men det påverkar inte så mycket, tycker jag inte. – Informant 6 

 

Informanterna uppger att tävlingar inte förekommer på arbetsplatsen. På frågan huruvida 

tävlingar hade varit motiverande framkommer från flertalet informanter att detta inte hade 

varit möjligt på grund av arbetets karaktär. Detta då de arbetar med olika avdelningars löner 

och därmed har olika svårighetsgrader i lönebearbetningen samt att deras kunder gör 

löneunderlaget vilket påverkar informanternas arbetsresultat. Det hade således blivit orättvist 

med tävlingar kopplade till arbetets karaktär och arbetsresultat.  

 

Samtliga informanter kan se ett positivt förhållande mellan förekomsten av motivation och 

arbetsglädje och menar att dessa faktorer hänger ihop; en hög motivation bidrar till högre 

arbetsglädje precis som en hög arbetsglädje bidrar till en högre motivation. Det framkommer 

även att informanterna ser ett negativt förhållande som innebär att en låg motivation bidrar till 

en lägre arbetsglädje. En informant menar även att glädje som skapas kopplat till arbetet kan 

kompensera för mindre roliga arbetsuppgifter. Informanten beskriver som nedan: 

 
Glädje påverkar motivationen enormt mycket. Om man är mer motiverad blir man mer glad. 

Arbetsglädje är jätteviktigt. Även om man har tråkiga arbetsuppgifter blir det roligare att göra 

dem. – Informant 2 
 

5.2 Motivationsfrämjande faktorer: ledarens påverkansmöjligheter 
På frågan vems ansvar det är att motivera de anställda på arbetsplatsen framkommer att det är 

ett ansvar som faller på såväl den enskilde anställde som på ledaren. Två informanter 

uttrycker specifikt att det är deras eget ansvar och endast en informant uttrycker att det främst 

är ledarens ansvar. En informant berättar om ansvaret för hennes motivation, vilket hon anser 

är ett delat ansvar, samt hennes syn på ledarens roll i hennes motivation som medarbetare: 

 
Egentligen ligger mycket på mig själv klart, men har man ingen bra ledare så blir det ju inte något 

bra. Om ledaren inte leder rätt så bryr man sig inte själv, så tappar man själv lusten eller 

motivationen till att göra något bra. Då vill man inte så mycket mer. En bra ledare är ju väldigt… - 

har man det så tror jag att man ger 100 % själv. Har man inte det så blir det mindre. – Informant 1 
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Informanterna anser att det finns flera motivationsfrämjande faktorer som ledaren har 

påverkansmöjlighet över. En del i informanternas motivation som enligt dessa är av stor 

betydelse och som ledaren har påverkansmöjlighet över är deras lön och löneförhöjning. Detta 

då ledaren har befogenhet över en summa pengar som fördelas på samtliga medarbetare 

utifrån ett antal kriterier. En annan faktor som informanterna uttrycker är 

motivationsfrämjande som ledaren kan påverka är ledarens medverkan vid sociala aktiviteter 

som sker och anordnas både på och utanför arbetsplatsen. Kopplat till ovanstående menar 

informanterna att ledaren kan främja deras motivation genom att bidra till en ökad 

sammanhållning på arbetsplatsen. Informanterna menar att ledaren kan främja deras 

motivation genom att vara närvarande och tillgänglig och genom att vara rättvis. En informant 

menar att ledaren kan främja hennes arbetsmotivation genom att vara en bra chef. På frågan 

vad en bra chef innebär lyder hennes svar som följer: 

 
Det är ju att vara lyhörd för hur man mår, alltså det är inte bara jobbet… Det är överhuvudtaget 

att… se personen ifråga och ja, att ge lite beröm ibland och, helt enkelt att man är sedd. Det tror 

jag är jätteviktigt att man gör som chef. Det ingår mycket i det tycker jag. – Informant 6 

 

Huruvida ledaren främjar medarbetarnas bekvämlighet och delaktighet på arbetsplatsen är 

bland informanterna kluvet; en del belyser ledarens påverkan genom delaktighet, närvarande i 

sociala tillställningar och det faktum att denna upplevs som en i gänget. Den andra delen av 

informanterna belyser ledarens avsaknad av påverkan då ledaren är alltför frånvarande på 

arbetsplatsen. Två informanter menar att ansvaret för deras bekvämlighet och delaktighet 

snarare ligger på dem själva än på ledaren och att ledaren därmed inte har en stor 

påverkansmöjlighet över deras bekvämlighet och delaktighet på arbetsplatsen. Som 

motivationsfrämjande faktorer tar informanterna även upp företeelserna feedback och 

erkännande. Då informanterna menar att feedback och erkännande från deras ledare oftast 

verkar positivt för deras motivation, kan ledaren således främja sina medarbetares motivation 

genom dessa två faktorer. En annan motiverande faktorer som informanterna upplever att 

deras ledare har påverkansmöjlighet över är att synliggöra sambandet mellan den 

ansträngning informanterna lägger ner i sina arbeten och den belöning de får för denna 

ansträngning. Två informanter tar under intervjuerna även upp att ledaren kan främja deras 

motivation genom att vidarebefordra positiv feedback som denna mottar från medarbetarnas 

kunder till sina medarbetare. En informant uttrycker sig enligt följande om hur hennes 

motivation främjas av att ledaren delar med sig av positiv feedback från hennes kunder till 

henne: 

 
Det är ju som när ledaren har haft utbildningar med andra chefer som jag jobbar mot, alltså med 

deras personal, då lönen för deras personal, och då hör jag att de har sagt nåt bra om mig och 

ledaren ger det vidare till mig och inte bara att det stannar hos ledaren, då blir man glad, jag blir 

gladare för det, än materiella grejer, det blir jag. – Informant 4 

 

Informanterna upplever att ledaren kan främja deras motivation genom frihet under ansvar 

kopplat till arbetstiden, arbetets upplägg och planering. Ledaren har enligt informanterna 

möjlighet att påverka ytterligare en motivationsfrämjande faktor. Det kan ledaren göra genom 

det faktum att denna med sin kunnighet i bland annat lagar och avtal håller i interna 

utbildningar för sina medarbetare, vilka uppges motiverande. Samtliga informanter är av 

uppfattningen att det är viktigt att deras ledare hjälper dem att nå uppsatta mål. Problem som 

medarbetarna upplever kräver ledarens hjälp sker dock inte frekvent på arbetsplatsen, enligt 

informanterna. Vetskapen om att ledaren förmodligen hade hjälp sina medarbetare att nå sina 

mål vid behov menar informanterna är betryggande. En informant betonar vikten av ledarens 

hjälp genom dennas närvaro enligt följande: 
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Det är jätteviktigt, om ledaren inte talar om vad som ska göras kan jag inte prestera som jag ska. 

Det är viktigt att veta att ledaren är bakom oss, att ledaren är på arbetsplatsen speciellt under de 

mest hektiska perioderna, ledaren är dock mycket på möten och andra ställen eftersom fler än vi 

behöver ledaren. – Informant 8 
 

5.3 Motivationsfrämjande faktorer: otillfredsställda, som ledaren kan 

påverka 
På frågan om informanterna uppfattar att ledaren får dem att tro på sin egen arbetsförmåga 

framkommer från flertalet informanter att de inte uppfattar att ledaren bidrar till deras tro på 

sin arbetsförmåga. Detta menar flera av informanterna är sprunget ur att ledaren inte är 

närvarande samt på grund av brist på feedback. Ett par av informanterna menar dock att 

ledaren bidrar till deras egen tro på sin arbetsförmåga. En av dessa informanter menar att 

ledaren gör detta genom att vara ett stöd, en informant menar att feedbacken som ges vid 

medarbetarsamtalen en gång om året är grund för ledarens bidrag till tron på hennes 

arbetsförmåga och en informant belyser feedback i allmänhet.  

 

Under intervjuerna framkommer det att informanterna upplever att vissa 

motivationsfrämjande faktorer, som de anser att deras ledare kan påverka, saknas. Då 

löneförhöjning uppfattas som en motivationsfaktor förutsätter detta enligt en informant att 

denna måste uppfylla den förväntning som finns för att vara motiverande. Löneförhöjning 

skulle enligt en informant kunna fungera som motivationsfrämjande, men då löneförhöjningen 

uppfattas som dålig menar samma informant att den dock inte verkar motiverande i nuläget. 

De motivationsfrämjande faktorerna feedback och erkännande, som medarbetarna menar att 

ledaren har påverkansmöjligheter över, framställs i intervjuerna som sällan förekommande. 

Två av informanterna belyser följande om positiv feedback och/eller erkännande: 

 
Jag vet inte… det är klart att man skulle vara glad om ledaren kom någon gång och man fick det 

och så… men ledaren… det är ju som jag sa innan, ledaren vet inte hur man arbetar eller så hur, 

om ledaren inte får höra det av andra. Ledaren kommer ju aldrig upp och säger ”Nämen, såå bra att 

du är klar med lönerna” eller så, för man gör ju sitt jobb därför man vet ju… man sköter sitt jobb 

och då är det liksom tyst och lugnt och ingen säger någonting. Man skulle nog behöva det, tror jag. 

Det skulle man nog behöva – mer av det, den biten.– Informant 8 

 
Ja, alltså att ledaren aldrig säger ”Vad bra att du gjorde detta”, ”så bra att du kunde ta dom också”. 

Aldrig att man hör något sånt … och då blir man inte motiverad…” – Informant 3 

 

Samtidigt som informanterna belyser vikten av att ledaren hjälper dem att nå uppsatta mål 

belyser de att detta inte är frekvent förekommande på arbetsplatsen. Detta dels på grund av 

ledarens frånvaro och dels på grund av ledarens brist av detaljerad insikt i medarbetarnas 

arbete. Att ledaren inte är tillräckligt närvarande på arbetsplatsen samt att ledaren inte besitter 

detaljerad insyn i medarbetarnas arbete belyses som hinder för förekomsten av frekvent 

konstruktiv såväl som positiv feedback på medarbetarnas utförda arbete. 

 

Som nämnts tidigare upplever informanterna att deras ledare har påverkansmöjlighet över 

synliggörandet av sambandet mellan ansträngning och belöning. De uppfattar dock att ledaren 

inte försöker synliggöra detta samband. Informanterna menar att upplevelsen av avsaknad av 

samband mellan ansträngning och belöning grundar sig i upplevelsen av att belöningen de 

erhåller inte täcker deras ansträngning och på så vis inte är rättvis. En av informanterna 

belyser detta då hon berättar att ledaren kan uttala att denna har satsat på henne specifikt 

vilket sedan inte genererar större belöning än någon av kollegorna vilket ökar känslan av 
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orättvisa. De menar att avsaknaden av samband har en negativ inverkan på deras motivation. 

Detta på så vis att det skapar frustration bland medarbetarna och leder till att de inte känner 

lust att ta sig an extra uppgifter. En av informanterna illustrerar denna uppfattning genom 

följande tankegång gällande ansträngning i relation till belöning: 

 
Nä, det upplever jag inte. Det kvittar vad vi gör… tycker jag. Så får man inte belöning för det… 

[…] Det påverkar ju inte alls… min motivation för att göra något förutom det jag är tvungen till att 

göra. Alltså jag skulle inte ta på mig något extra idag… för att… nä! – Informant 3 

 

En annan informant beskriver sin uppgivenhet över bristen på icke-materiell belöning för 

utförd ansträngning enligt följande:  

 
Många gånger kanske man känner att äh varför gör jag detta, när man inte får någonting tillbaka. 

För det får man ju tillbaka om ledaren säger att det var bra att du gjort bra eller det var bra och så 

vidare. Så det… det är någonting chefer behöver tänka på. – Informant 5 
 

5.4 Ledaren och arbetet 
Under de genomförda intervjuerna beskriver flertalet informanter att de uppfattar relationen 

till ledaren som positiv. Ledaren framställs som en snäll person som är lätt att samtala med 

om såväl positiva som negativa, lättsamma som allvarliga ämnen. Ledaren framställs även 

som en i gänget och denna sätter sig inte över dem. Informanterna betonar ledarens kunnighet 

inom sitt område. Vissa aspekter av ledarens ledarstil belyses dock av informanterna som 

icke-optimala. Medarbetarna uppger att ett känt problem på arbetsplatsen är att ledaren inte 

tar tag i konflikter och som ett resultat av detta upplevs ledarens ledarstil av majoriteten 

informanter som för försiktig. Ledaren uppsöker inte kontakt med medarbetarna på eget 

bevåg, medarbetarna uppfattar att det är de som får uppsöka ledaren för denna kontakt. Det 

framkommer ett missnöje gällande att ledaren inte är så närvarande på arbetsplatsen som 

informanterna skulle önska. Detta beror enligt informanterna till stor del på ledarens 

arbetsuppgifter som innebär att ledaren ofta är på möten eller håller i kurser på andra platser. 

Informanterna upplever att ledaren inte är insatt i eller har detaljerad kunskap om det arbete 

de utför. 

 

Informanterna är stationerade på ett gemensamt kontor vilket utgörs av två åtskilda 

våningsplan, medarbetarna sitter således uppdelade. Ledaren har sitt kontor på det undre 

planet. Medarbetarna uttrycker att varken ledaren eller medarbetarna på det undre planet ofta 

vistas på det övre planet. Det faktum att lunchrummet är för litet för att rymma medarbetarna 

samtidigt kan enligt informanterna utgöra ett hinder för sammanhållningen då det leder till att 

de äter och fikar uppdelat. 

 

Majoriteten av informanterna upplever att de innehar och har erhållit tillräckliga kunskaper 

och medel för att kunna utföra sitt arbete på ett, för dem, tillfredsställande sätt. Två 

informanter belyser dock att datasystemet inte fungerar optimalt vilket hindrar dem från att 

utföra sitt arbete på det sätt de önskar. Det förekommer månatligen arbetsplatsträffar samt 

möten relaterade till datasystemet informanterna använder. Samtliga informanter är överens 

om att de får tillräcklig och relevant information från sin ledare för att uppnå uppsatta mål. De 

uppger även att den utbildning de får är tillfredställande. Intern utbildning sker kontinuerligt 

på arbetsplatsen, detta för att hålla informanterna uppdaterade gällande arbetet. Externa 

utbildningar är enligt informanterna inte vanligt förekommande. De menar att dessa heller inte 

är nödvändiga baserat på det arbete de utför och den interna utbildning de får. 
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När informanterna uppmanas att ange hur stora möjligheter de upplever att de har att påverka 

utformandet av sitt arbete går deras åsikter isär. Några informanter svarar till en början att de 

inte har stora möjligheter att påverka arbetet och belyser då arbetsuppgifterna. Dessa har 

medarbetarna inte några påverkansmöjligheter över eftersom arbetsuppgifterna är bestämda 

och alltid desamma. Andra informanter menar att de har stora möjligheter att utforma sitt 

arbete och tar då upp planering och upplägg av arbetet. Arbetet styrs av givna deadlines då 

lönerna ska vara färdigbearbetade. Inom givna deadlines kan informanterna påverka 

upplägget och planeringen av arbetet. Arbetets upplägg innebär en mer intensiv period innan 

deadline för informanterna varpå en mer fri period följer. Informanterna har flexibel arbetstid 

vilket tillåter dem att påverka sina arbetstider. De informanter som inledningsvis betonat att 

möjligheterna till utformande av det egna arbetet inte är stora ger kompletterande uppgifter 

om att de är tillfreds med utformande av planering och upplägg bland annat genom den 

flexibla arbetstiden. En informant uttrycker sig enligt följande om sina påverkansmöjligheter: 

 
Ledaren litar fullständigt på oss så vi har ju stort ansvar… alltså ledaren litar fullständigt på oss, att 

vi gör det vi ska. […] Jag kan planera hela mitt arbete, alltså hur jag lägger upp det, så länge jag 

ser till att lönerna kommer ut i rätt tid till rätt personer, så är ledaren nöjd. […] Jag kan ju inte 

påverka själva arbetsuppgifterna på det viset att det materialet vi har måste jag ju göra, men jag 

kan ju påverka i vilken ordning jag gör det, jag kan ju lägga upp det hur jag vill, men jag kan inte 

ändra på det materialet jag har, det kan jag inte göra. – Informant 7 
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6. Analys och diskussion 
 

Under denna rubrik presenteras studiens analys och diskussion. Studiens resultat analyseras 

och diskuteras utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Faktorer i de teoretiska 

utgångspunkterna ligger till grund för tematiseringen av analysen och diskussionen samt 

lyder: Ledarens ledarstil och arbetets karaktär, Basbehoven (autonomi, kompetens, 

tillhörighet) och Sociala faktorer (motivationsklimat, belöning, feedback och tävling).  
 
 

Då Wolvén (2000) belyser att motivationsarbete påverkas av ledarens ledarstil i kombination 

med arbetets karaktär är detta väsentliga faktorer att ta hänsyn till i strävan efter en optimalt 

fungerande motivation för anställda. En arbetstagare utför ett gott arbete för att denna 

förväntar sig att bli belönad genom att uppnå externt definierade mål (Ryan & Deci, 2007). 

Här är källan av motivation åtskild från individen själv. Detta innebär att motivationen är 

beroende av extern övervakning och förstärkning för vidhållande av beteendet. Ju närmare en 

individs motivation ligger inre motivation på Self-Determination Theorys kontinuum desto 

mindre övervakning och belöning är nödvändig för att individen ska fortsätta utföra ett gott 

arbete (ibid.). Av denna anledning borde det ligga i organisationens intresse att fokusera på 

motivationsfrämjande insatser som kan öka yttre faktorer som genererar motivation som är så 

självbestämmande och inre som möjligt. För att detta ska kunna ske måste individens 

basbehov autonomi, kompetens och tillhörighet vara uppfyllda (Deci & Ryan, 2002) samt 

samverka med de sociala faktorerna motivationsklimat, belöning, feedback och tävling (Ryan 

& Deci, 2007).  

 

Ur empirin kan tecken på väl internaliserad motivation uttydas. Exempel på detta är 

informanternas upplevelse av sitt arbete som meningsfullt då de kan hjälpa sina kunder, i 

enlighet med tidigare forskning från Castelli (2008). Tecken på mindre väl internaliserad 

motivation kan även uttydas ur empirin, exempelvis att informanterna uttrycker en oförståelse 

för varför de ska ta på sig extra uppgifter när de inte upplever att de får extern belöning för 

detta (Ryan & Deci, 2007). Att informanterna saknar flera yttre motivationsfrämjande faktorer 

skulle även kunna tyda på att delar av deras arbetsmotivation är av yttre, icke väl 

internaliserad art (Ryan & Deci, 2007). Detta kan tolkas som att ledaren och organisationen i 

fråga bör sträva efter att möjliggöra internalisering av medarbetarnas motivation ytterligare 

för att stärka bibehållandet av medarbetarnas motivation att utföra arbete utöver det minimum 

som deras arbetsbeskrivning kräver av dem (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 

6.1 Ledarens ledarstil och arbetets karaktär 
Som Path–Goal-teorin har visat påverkar både arbetsuppgifterna, ledarens ledarstil och 

arbetskontexten hur medarbetares motivation kan främjas (Wolvén, 2000). Av denna 

anledning är det av vikt i denna studie att söka identifiera egenskaper i arbetskontexten och i 

arbetsuppgifterna som påverkar motivationsarbetet, samt söka identifiera ledarstilen hos 

informanternas ledare.  

 

Ledaren i föreliggande studie är enligt informanternas utsagor varken uppgifts- eller 

strukturorienterad varför en dirigerande eller ordergivande ledarstil borde kunna uteslutas 

(Wolvén, 2000). Detta baserat på att ledaren ger medarbetarna påverkansmöjligheter över sitt 

arbete inom givna ramar. En deltagande ledare erbjuder alltid sina anställda att delta i 

beslutsfattande (Wolvén, 2000). Utifrån empirin är det inte möjligt att utläsa att informanterna 

alltid eller ofta deltar i ledarens beslutsfattande varpå det inte är möjligt att tolka om ledaren 

har en deltagande ledarstil i föreliggande studie. Den målorienterade ledaren ställer höga krav 
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på sina anställda och har ett stort förtroende för sina anställdas möjlighet att nå uppsatta mål 

(Wolvén, 2000). Medarbetarnas utsagor i studien att ledaren litar på att de utför arbetet inom 

given deadline utan dennas inblandning, att det inte finns något annat alternativ än att arbetet 

måste vara färdigt inom deadline och det faktum att arbetet kan bli hektiskt under vissa 

perioder, skulle kunna tolkas som att ledaren ställer höga krav på dem. Trots att ett par 

informanter menar att ledaren får dem att tro på sin egen arbetsförmåga menar flertalet av 

informanterna att ledaren inte gör detta. En ledare med en målorienterad ledarstil får 

medarbetarna att tro på sin arbetsförmåga. Detta indikerar att den målorienterade ledarstilen 

inte fullt ut karaktäriserar ledarens ledarstil i studien. Då ledaren framställs som snäll, 

lättpratad, icke-auktoritär och som en i gänget kan detta tolkas som att denna har en 

understödjande ledarstil då relationsbaserade faktorer här är i fokus (Wolvén, 2000). Ledarens 

ledarstil i studien kan sammanfattas som främst understödjande samtidigt som tendenser mot 

en målorienterad ledarstil återfinns.  

 

Välstrukturerade arbetsuppgifter, väletablerade normer och ett tydligt auktoritetssystem 

kommer att påverka medarbetarnas behov av en understödjande ledare som fastställer vägar 

för att nå uppsatta mål (Wolvén, 2000). På arbetsplatsen finns ett tydligt auktoritetssystem och 

informanterna karaktäriserar sina arbetsuppgifter som förutbestämda och relativt repetitiva. 

Detta skulle kunna tolkas som att arbetet inte är så komplext varpå det kan förstås som 

välstrukturerat. Huruvida normerna är väletablerade är dock i denna studie inte fastställt. 

Flertalet informanter har arbetat för samma arbetsgivare och i yrket under en längre tid, dock 

har konstellationen av ett samlat kontor formats relativt nyligen. Detta skulle kunna innebära 

att normerna ännu inte är väletablerade. Det kan anas att arbetet under de hektiska perioderna 

tenderar att vara mindre välstrukturerat.  

 

Majoriteten informanter menar att ansvaret att motivera dem ligger såväl på dem själva som 

på deras ledare, det uppfattas således som ett delat ansvar. Detta kan förstås genom arbetets 

karaktär, då medarbetarna inte alltid är i behov av en ledare som ger struktur över arbetet 

eftersom de vet vad de ska göra inom given deadline. Detta överensstämmer med Path–Goal-

teorins resonemang över hur arbetets karaktär påverkar behovet av struktur från ledaren 

(Wolvén, 2000). Det skulle även kunna förstås genom att motivation inte kan skapas utanför 

individen utan måste skapas inuti denna (Ryan & Deci, 2007). I enlighet med Self-

Determination Theory (Ryan & Deci, 2007) kan yttre faktorer, i detta fall ledaren, främja eller 

hindra individens inre motivation. Detta ses även i Informant 1:s uttalande att en stor del av 

ansvaret för att motivera henne ligger på henne själv samtidigt som ledarens ledarstil kommer 

att påverka hennes motivation. Vikten av en bra ledare som ”leder rätt” kommer enligt 

Informant 1 att leda till att hon själv bryr sig och att motivationen ökar till att göra något bra. 

Detta uttalande stärker resonemanget att ledare kan öka eller sänka medarbetares motivation 

genom olika faktorer i enlighet med Self-Determination Theory (Deci och Ryan 2002). 

Thompson och McHugh (2009) menar att ansvaret för att motivera anställda faller allt mer på 

de anställda. Informant 1:s uttalande i frågan reflekterar detta. Kanske kan upplevelsen, att 

ansvaret för hennes motivation att utföra ett gott arbete faller mer på henne själv, grundas i 

frånvaro av ledare på arbetsplatsen.  

 

Individuella preferenser skulle kunna inverka på hur motivation främjas (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Den understödjande ledarstilen tycks lämpa sig väl på informanterna i 

studien som eftersträvar och betonar vikten av sociala företeelser som motivationsfrämjande. 

En stödjande ledarstil kommer att föredras av individer med ett starkt behov av att känna sig 

som medlemmar. Detta då dessa individer tillfredsställs av ett stöttande, vänligt och 

uppskattande ledarskap (Wolvén, 2000). Empirin visar att medarbetarna har ett behov av att 
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ledare är närvarande och ser dem som individer, ger feedback och erkännande, speciellt under 

de mest hektiska perioderna. Då informanterna belyser att feedback är positivt då detta 

innebär att ledaren har uppmärksammat deras arbete kan detta tolkas som att informanterna 

har ett behov av att bli sedda som individer på arbetsplatsen av ledaren. Detta indikerar 

således att individerna har preferenser för att känna sig som medlemmar. Skillnader i 

individuella preferenser kan, enligt Jacobsen och Thorsvik (2008), vara grunden till att 

upplevelserna skiljer sig åt. I detta fall skulle skillnader i upplevelsen huruvida deras ledare 

får dem att tro på sin arbetsförmåga kunna härledas till individuella preferenser. Beroende på 

hur mycket individerna behöver yttre källor för tron på sin arbetsförmåga vilket i sin tur kan 

variera beroende på hur mycket tro de har i sig själva gällande sin arbetsförmåga. Då 

medarbetarnas egenskaper eller preferenser dock inte närmare undersökts i studien är detta 

ingenting som analyseras eller diskuteras vidare. 

 

Informanternas uttryckta strävan efter en mer närvarande och tillgänglig ledare skulle kunna 

grundas i sociala faktorer såsom arbetstrivsel och sammanhållning framför rent arbetsmässiga 

faktorer. Kontexten på en arbetsplats och därmed arbetsuppgifterna, kan förstås som en 

förutsättning för hur motivationsarbete bör läggas upp och påverkar i sin tur var fokus 

behöver riktas för att öka de anställdas motivation. Då arbetsuppgifterna på arbetsplatsen i 

föreliggande studie enligt informanterna inte är motiverande i sig kanske andra 

motivationsfrämjande faktorer krävs för medarbetarna, som till exempel lön och sociala 

faktorer på arbetsplatsen. Detta resonemang baseras på det faktum att faktorer som hög 

arbetstrivsel och kollegor kommer högt upp som motivationsfrämjande faktorer. När 

arbetsuppgifterna inte upplevs roliga måste ledningen se till att motivera med andra faktorer 

vilket kan stödjas av att medarbetarna i studien betonar vikten av andra faktorer som 

motivationsfrämjande framför arbetsuppgifterna eller arbetet i sig. Detta resonemang kan 

även styrkas av en av informanternas utsagor att arbetsglädje påverkar arbetsmotivationen i 

sådan utsträckning att även mindre roliga arbetsuppgifter blir roligare om man har hög 

arbetsglädje. Infinnandet av arbetsglädje verkar underlättas av hög känsla av autonomi, 

kompetens och tillhörighet. Ryan och Deci (2007) menar att ju mer en person känner 

autonomi, kompetens och tillhörighet desto mer vitalitet och livskraft upplevs. Detta då 

kontrollerad reglering av motivationen verkar vara mer energikrävande än mer 

självbestämmande reglering (ibid.). 
 

6.2 Basbehov 
De tre basbehoven autonomi, kompetens och tillhörighet påverkar individens beteenden och 

måste enligt Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2007) vara 

uppfyllda för att individen ska fungera optimalt och få helt integrerade beteenden.  
 

6.2.1 Autonomi 

Informanterna uppger att påverkansmöjligheten över planering och upplägg, den flexibla 

arbetstiden samt känslan av frihet under ansvar som infinner sig under arbetet är motiverande 

och de uppger sig tillfreds med dessa faktorer. Detta går i linje med Deci och Ryans (2002) 

och Ryan och Decis (2008) resonemang gällande autonomi som en förutsättning för 

motivation. Autonomi karaktäriseras av en önskan från individen att delta i självvalda 

aktiviteter och att bestämma över sitt eget handlande (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 

2007). Den övergripande upplevelsen av graden av autonomi i arbetet kan således utifrån 

informanternas utsagor tolkas som tillfredsställande. Tecken på en otillfredsställd upplevelse 

av autonomi kan dock uttydas kopplat till arbetsuppgifterna vilka är förbestämda och relativt 

repetitiva. Det faktum att medarbetarna upplever att de inte har några påverkansmöjligheter 
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över arbetsuppgifterna tyder på en låg grad av autonomi gällande dessa. Detta skulle kunna 

innebära en övergripande känsla av låg grad av autonomi i arbetet. Dock antyder 

informanternas svar gällande graden av autonomi i utformandet och planeringen av arbetet att 

denna är hög. Baserat på informanternas ovan beskrivna tillfredsställelse gällande autonomi i 

arbetet kan det uttolkas att den låga graden av autonomi gällande arbetsuppgifterna, vägs upp 

genom den höga graden av autonomi gällande upplägg och planering av arbetet. Utöver detta 

berättar informanterna att de upplever det positivt att deras ledare inte lägger sig i deras arbete 

utan ger dem utrymme att ta egna beslut och ha eget ansvar, vilket kan tolkas som bidragande 

till en tillfredsställande grad av autonomi. Detta då autonomi bland annat karaktäriseras av en 

strävan att själv bestämma över sitt handlande (Deci & Ryan, 1985). Basbehovet autonomi 

anses vara tillfredsställande uppfyllt, trots en låg grad av påverkansmöjlighet avseende 

arbetsuppgifterna för dessa individer. Ledaren kan genom sin ledarstil som har drag av en 

målorienterad ledarstil, vilket innefattar en hög tro på medarbetarnas förmåga att nå sina mål, 

positivt påverka medarbetarnas upplevelse av autonomi.  Detta då ledaren inte lägger sig i 

deras arbete och låter medarbetarna bestämma över arbetets planering och upplägg. Skillnader 

i informanternas utsagor gällande autonomi och påverkansmöjligheter kan förstås genom 

individuella preferenser (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vissa informanter betonade 

inledningsvis den höga graden av autonomi gällande arbetsupplägg och planering medan 

andra informanter belyste arbetsuppgifternas låga grad av autonomi. Då informanterna, trots 

den till slut övergripande enigheten att de har goda påverkansmöjligheter, inledningsvis 

betonade olika delar av sitt arbete, kan här anas skillnader i vart de riktar fokus i sitt arbete.  
 

6.2.2 Kompetens 

Deci och Ryan (2002) samt Wolvén (2000) lyfter fram att anställda måste uppleva en känsla 

av kompetens för att motivationen ska kunna främjas. Med kompetens menas att individen 

ska kunna smälta in i sin omgivning, uppleva en känsla av förmåga att leverera önskade 

resultat samt avvärja oönskade händelser (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2007). Som 

nämnts tidigare kan informanternas arbete förstås som mindre komplext. Ingen annan 

utbildning än den existerande fordras för att medarbetarna ska klara av sitt arbete. 

Medarbetarnas upplevelser att de erhåller tillräcklig utbildning för att utföra ett gott arbete kan 

anses bidra till uppfyllelse av kompetensbehovet. Arbetet kan dock bli utmanande när kunder 

ringer och förmedlar problem som uppstått som medarbetarna då måste lösa. Informanterna 

upplever att de besitter tillräcklig kunskap för att kunna utföra sina arbeten på ett för dem 

tillfredsställande sätt. De kan leverera önskade resultat eftersom de lyckas bearbeta lönerna 

och hinner klart inom given deadline. Den medvetenhet medarbetarna har om vad som 

förväntas av dem varje månad tillsammans med kunskapen de besitter om hur arbetet ska 

genomföras bidrar även till förmågan att kunna leverera önskade resultat. Det faktum att ett 

par informanter belyser problem avseende funktionaliteten i avdelningens datasystem tolkas 

som att detta system kan verka hindrande för merparten av medarbetare i något avseende. 

Datasystemet skulle kunna hindra upplevelsen av en förmåga att kunna leverera önskade 

resultat. Wolvén (2000) samt Deci och Ryan (2002) menar att ledare kan höja de anställdas 

möjligheter att nå uppsatta mål genom att bland annat förse medarbetarna med relevant 

information. Den information informanterna erhåller från sin ledare framkommer som 

tillräcklig och relevant för att de ska kunna nå sina uppsatta mål, det vill säga utföra ett gott 

arbete inom given deadline. Att medarbetarna upplever att de får tillräcklig information 

relaterat till arbetet för att kunna utföra arbetet väl bidrar i enlighet med teorin (Deci & Ryan, 

2002; Wolvén, 2000) även till deras upplevelse av kompetens och förmåga att leverera 

önskade resultat. Informanterna uttrycker att det är viktigt för dem att deras ledare hjälper 

dem att nå uppsatta mål varpå paralleller kan dras mellan empiri och teori. Det faktum att 

informanterna dock menar att deras ledare inte nödvändigtvis hjälper dem att nå uppsatta mål 
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skulle emellertid kunna äventyra deras motivation. Anledningar till att ledaren inte hjälper 

medarbetarna att nå uppsatta mål uppges vara att denna är frånvarande tillsammans med det 

faktum att denna inte har tillräcklig insikt i medarbetarnas arbete. Det kan även bero på det 

faktum att medarbetarna inte erfordrar någon direkt hjälp i arbetet för att nå uppsatta mål i sitt 

dagliga arbete på grund av arbetets låga komplexitetsgrad och tack vare den höga grad av 

kunskap medarbetarna besitter. Då flertalet medarbetare har lång erfarenhet av arbetet finns 

såväl rutin som självsäkerhet i arbetsuppgifterna vilket även skulle kunna förklara varför de 

inte fordrar hjälp i arbetet från ledaren. Risken att medarbetarnas motivation äventyras av att 

ledaren inte hjälper dem att nå uppsatta mål kompenseras av det faktum att medarbetarna är 

av upplevelsen att deras ledare hade hjälpt dem vid behov i enlighet med resonemanget om 

stoppknappen (Deci & Ryan, 2002). Empirin visar på att medarbetarna kopplat till 

arbetsuppgifterna varken behöver en ledare som fastställer regler, normer och riktlinjer eller 

är understödjande för att utföra sitt arbete. Detta står i linje med Path–Goal-teorin (Wolvén, 

2000) som belyser att behovet av en uppmuntrande och understödjande ledare som fastställer 

vägar för att medarbetarna ska nå uppsatta mål minskar när arbetsuppgifterna är 

välstrukturerade, normerna är väletablerade och auktoritetssystemet är fastställt, vilket har 

tolkats är fallet på arbetsplatsen i fråga. Några av informanterna belyser dock att de önskar att 

ledaren är mer närvarande på arbetsplatsen under de mest hektiska perioderna. Detta skulle 

kunna bero på att dessa hektiska perioder tenderar att bli mer ostrukturerade. Tillsammans 

med det icke-optimalt fungerande datasystemet kan detta leda till att medarbetarna, i enlighet 

med Path–Goal-teorin (Wolvén, 2000), kan ha ett större behov av en understödjande och mer 

närvarande ledare under dessa perioder.  

 

Medarbetarna kan ofta avvärja oönskade händelser tack vare kunskapen de förfogar över. 

Dock finns hinder för deras möjligheter att värja sig från oönskade händelser eftersom de inte 

helt själva kan påverka sitt arbetsresultat, den utbetalda lönen. Informanterna uppger att fel i 

den utbetalda lönen kan grundas i det icke-optimalt fungerande datasystemet och felaktiga 

löneunderlag från sina kunder. Wolvén (2000) beskriver ledarens huvuduppgift som att stödja 

de anställda i att undanröja eventuella hinder när arbetsmiljön upplevs skapa hinder för de 

anställda att nå sina mål. Informanterna menar att det är motivationsfrämjande med en ledare 

som är närvarande och tillgänglig, de är dock av upplevelsen att deras ledare inte är 

tillräckligt närvarande på arbetsplatsen samtidigt som att ledaren litar på att medarbetarna gör 

det arbete som de vet förväntas av dem. Trots att informanterna är tillräckligt kunniga för att 

klara av sina arbetsuppgifter efterfrågar de ledarens närvaro. Eftersom det främst är under de 

hektiska perioderna som eventuella problem kan uppstå ökas förståelsen för att ledarens 

närvaro på arbetsplatsen då eftersträvas av medarbetarna. Då medarbetarna framställer att 

problem inte uppstår frekvent på arbetsplatsen kan detta eftersträvade stöd från ledaren, i detta 

fall förstås främst som ett mentalt stöd. I enlighet med Deci & Ryans (2002) resonemang 

gällande känslan av hög grad av autonomi samt experimentet med stoppknappen är 

upplevelsen av stödets existens tillräcklig. Eftersom syftet med föreliggande studie betonar 

medarbetarnas upplevelser av ledarens påverkan på deras motivation är det viktiga att studera 

huruvida medarbetarna upplever att ledaren skulle hjälpa dem vid behov eller inte. Huruvida 

det faktum att medarbetarnas ledare inte i realiteten hjälper dem att nå uppsatta mål är således 

inte nödvändigtvis hindrande för motivationen baserat på ovanstående resonemang. Baserat 

på ovanstående kan medarbetarnas svar tolkas som att behovet av en ledare som hjälper dem 

att nå uppsatta mål är uppfyllt. 

 

Sammanhållningen som medarbetarna lyfter fram som god på arbetsplatsen kan tillsammans 

med det faktum att de betonar att de har tillräcklig kunskap för att utföra ett bra arbete tolkas 

bidra till deras känsla av förmåga att smälta in i sin omgivning; de sticker inte ut på 
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arbetsplatsen på ett negativt sätt gentemot sina kollegor. Enligt Self-Determination Theory 

(Deci & Ryan, 1985) är det främjande för kompetensbehovet att anställda upplever en känsla 

av att kunna smälta in i sin omgivning, på arbetsplatsen i fråga kan detta behov tolkas som 

relativt uppfyllt.  

 

Det kan, baserat på empirin, inte tolkas att ledarens ledarstil påverkar uppfyllelsen av 

kompetensbehovet. Däremot kan ledaren som innehavare av sin ledarposition ses kunna 

påverka medarbetarnas upplevelse av kompetens på arbetsplatsen genom utbildning, 

information och mentalt stöd. 

 

Utifrån informanternas utsagor kan behovet av känslan av kompetens sammanfattas som 

relativt väl uppfyllt. Det faktum att medarbetarna inte själva bestämmer över sina 

arbetsresultat samt datasystemet är dock företeelser som hindrar ett optimalt uppfyllt 

kompetensbehov. 
 

6.2.3 Tillhörighet 

Informanterna uppger att de känner sig såväl delaktiga som bekväma på sin arbetsplats. 

Känslan av bekvämlighet och delaktighet utgör tillhörighetsbehovet i Self-Determination 

Theory (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2007). Flera av de faktorer som framkommer som 

motivationsfrämjande kan ses som nära relaterade till basbehovet tillhörighet. Informanterna 

upplever att en god sammanhållning med kollegor, trivsel på arbetsplatsen samt att ha roligt 

på arbetet är viktiga motivationsfrämjande faktorer som de även upplever är relativt väl 

uppfyllda på arbetsplatsen i fråga. Det framkommer att de upplever att deras ledare till viss 

del kan påverka deras bekvämlighet och delaktighet. Detta genom att vara en i gänget, 

medverka vid sociala aktiviteter och att ge möjligheter för en ökad sammanhållning 

medarbetarna emellan genom exempelvis gemensam lunch och fika tillsammans med andra 

sociala aktiviteter. Då det framkommer att sammanhållning mellan kollegor är av betydande 

vikt för informanterna borde ledaren genom att främja denna kunna öka bekvämligheten och 

delaktigheten bland medarbetarna. Behovet av upplevelse av tillhörighet (Deci & Ryan, 2002; 

Ryan & Deci, 2007) kan tolkas som relativt väl uppfyllt på arbetsplatsen. Detta eftersom de 

motivationsfrämjande faktorer som informanterna belyser som viktiga är nära kopplade till 

tillhörighetsbehovet och dessutom relativt uppfyllda på arbetsplatsen. Informanternas utsagor 

att frihet under ansvar leder till ökad bekvämlighet för dem på arbetsplatsen då deras ledare 

inte lägger sig i deras arbeten och säger åt dem vad de ska göra kan tolkas som ännu ett steg 

mot ökad känsla av tillhörighet på arbetsplatsen. Ledarens understödjande ledarstil verkar 

positivt i relation till uppfyllelse av tillhörighetsbehovet. Resonemanget kan även stödjas i 

tidigare forskning där relationen mellan chef och anställda som karaktäriseras av en god 

samtalande relation ökar de anställdas upplevelse av en positiv arbetssituation (Wilhelmson et 

al., 2006). Dock har ledaren inte full påverkansmöjlighet över uppfyllelsen av medarbetarnas 

tillhörighetsbehov, vilket kan ses genom de två informanternas upplevelse att ansvaret för 

deras bekvämlighet och delaktighet mer faller på dem själva än på ledaren. Dessa åsikter kan 

tolkas bero på frånvaron av ledaren på arbetsplatsen. Det faktum att informanterna belyser 

sammanhållning och arbetstrivsel, vilket kan kopplas till bekvämlighet och delaktighet, som 

motivationsfrämjande kan ett glapp mellan empiri och Self-Determination Theory (Deci & 

Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2007) uppfattas. Detta då teorin enbart belyser sådana sociala 

faktorer som en del av uppfyllelsen av basbehovet tillhörighet och inte som en del av de 

motivationsfrämjande faktorerna. Det skulle även kunna tolkas som att dessa faktorer har en 

större påverkan på medarbetarnas arbetsmotivation, än vad de, utifrån Self-Determination 

Theory (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2007), borde ha. 
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Att kontoret är uppdelat på två våningar och att både lunchrum och ledare befinner sig på det 

nedre av dessa anges av flera informanter som ett hinder för god sammanhållning. En känsla 

av utanförskap för dem på den övre våningen kan anas då det uppges att både ledaren och de 

medarbetare som sitter på första planet sällan vistas på det övre planet. Detta leder till att 

medarbetarna får gå till det nedre planet för interaktion med dem. Även det faktum att 

medarbetarna inte får plats i lunchrummet samtidigt beskrivs som ett hinder för 

sammanhållningen då grupperingar bildas och samma individer tenderar att äta tillsammans. 

Ledaren skulle på eget bevåg kunna ta kontakt med medarbetarna genom att oftare komma 

upp till andra våningen och interagera med medarbetarna där. Detta framkommer som 

önskemål från vissa av informanterna för att öka deras upplevelse av delaktighet på 

arbetsplatsen. Om ledaren skulle vara mer närvarande på arbetsplatsen borde uppfyllelsen av 

tillhörighetsbehovet (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2007) öka ytterligare. Detta skulle ge 

ledaren ytterligare möjligheter att interagera med medarbetarna, medverka vid sociala 

aktiviteter och delta som en i gänget. Detta kan kopplas till tidigare forskning inom området 

som visar att en god samtalande relation mellan ledare och anställda främjar en positiv 

arbetssituation (Wilhelmson et al., 2006). Några informanter menar att ledaren inte har så stor 

påverkansmöjlighet över deras bekvämlighet och delaktighet på arbetsplatsen, detta just på 

grund av att ledaren inte är tillräckligt närvarande. Om ledaren skulle vara mer närvarande på 

arbetsplatsen skulle denna kunna utöva större påverkan på medarbetarnas bekvämlighet och 

delaktighet.  

 

Det faktum att ledarens ledarstil är av understödjande karaktär kan tolkas såväl positivt som 

negativt för medarbetarna på arbetsplatsen i fråga. Det är positivt ur en social aspekt då 

informanterna inte känner sig underlägsna denna och ledaren blir en i gänget. Det är samtidigt 

negativt då ledaren är för försiktig och inte särskilt auktoritär vilket ger negativa konsekvenser 

kopplat till andra faktorer än de sociala. Informanterna belyser att det är positivt med en 

ledare som inte lägger sig i deras arbete vilket, som nämns ovan, ger en hög känsla av 

autonomi. Det är samtidigt negativt då informanterna eftersträvar mer engagemang från 

ledarens sida kopplat till deras arbete. Informanterna belyser vikten av det sociala på 

arbetsplatsen för motivationen varpå denna del av ledarskapet kan anses väsentligt.  

 

Att det sociala på arbetsplatsen betonas som viktigt för informanternas motivation kan förstås 

som att arbetsuppgifterna i sig inte motiverar vilket gör att andra faktorer behövs för att 

främja motivationen. Kopplat till behovet av en känsla av tillhörighet (Deci & Ryan, 2002; 

Ryan & Deci, 2007) kan här alltså ses att behovet i relativt tillfredsställande grad är uppfyllt 

och att en mer närvarande ledare kan ses som en förutsättning för att i högre grad uppfylla 

behovet.  
 

6.3 Sociala faktorer 
Tillfredsställelsen av de tre grundläggande behoven kompetens, autonomi och tillhörighet 

samverkar med sociala faktorer såsom motivationsklimat, belöning, feedback och tävling 

(Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2007). 
 

6.3.1 Motivationsklimat 

Den första sociala faktorn som kan främja en individs motivation är det övergripande 

motivationsklimatet vilket kan ses vara avhängt graden av uppfyllelse av de psykologiska 

basbehoven (Ryan & Deci, 2007). Kompetensbehovets uppfyllelse hindras till viss del av det 

icke-optimalt fungerande datasystemet, vilket komplicerar arbetet som inte flyter på lika bra 

som det skulle kunna. Även det faktum att medarbetarna inte bestämmer helt själva över sina 
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arbetsresultat kan verka hindrande för kompetensbehovets uppfyllelse. Behovet av känslan av 

autonomi kan tolkas som tillfredsställande uppfyllt. Detta då medarbetarnas 

påverkansmöjligheter över upplägg och planering av arbetet samt den flexibla arbetstiden, 

enligt informanternas utsagor, överväger de låga påverkansmöjligheterna medarbetarna har 

över arbetsuppgifterna. Behovet av en känsla av tillhörighet kan ses som relativt uppfyllt i och 

med den goda sammanhållningen som informanterna uppger finns kollegorna emellan och att 

ledaren ses som en i gänget och medverkar vid sociala aktiviteter. Dock kan även här 

hindrande omständigheter såsom arbetsplatsens utformning, i form av lunchrummets storlek 

samt uppdelningen av medarbetarna på två våningsplan, förstås påverka uppfyllelsen av 

tillhörighetsbehovet negativt. Motivationsklimatet på arbetsplatsen kan således ses som 

relativt gott, men dock inte optimalt i och med de nämnda faktorer och omständigheter som 

har förbättringspotential. 
 

6.3.2 Belöning 

Informanterna i föreliggande studie skiljer under intervjuerna mellan vikten av materiell och 

icke-materiell belöning. Med materiell belöning menar informanterna främst lön och 

löneförhöjning, vilka enligt dem är för dåliga för att kunna verka motivationsfrämjande. Då 

sociala faktorer som till exempel belöning kan främja eller hindra en individs motivation 

(Ryan & Deci, 2007) kan medarbetarnas frustration gällande lön och löneförhöjning förstås. 

Denna ”belöning” kan således snarare sänka medarbetarnas motivation. Detta kan bero på två 

faktorer. Dels kan det tolkas som att informanternas lön och löneförhöjning är för låg och kan 

upplevas av medarbetarna som att belöningarna inte relaterar till gjorda insatser varpå, i 

enlighet med Wolvén (2000), deras motivation kan påverkas negativt. Dels kan det tolkas som 

att ansträngningar som inte resulterar i belöning genererar orättvisa då ledaren uttrycker att 

denna satsat på medarbetarna vilket sedan inte genererar en betydande summa extra pengar i 

lönekuvertet för medarbetarna och därför endast bidrar till frustration. Detta resonemang 

grundar sig i Path–Goal-teorin där en upplevelse av att ansträngningar i arbetet relaterar i 

belöning och att dessa belöningar är värdefulla i relation till gjorda insatser är 

motivationsfrämjande (Wolvén, 2000). Det är motiverande för anställda när de ser ett 

samband mellan ansträngning och belöning vilket stämmer överens med informanternas 

utsagor. Det faktum att samband mellan ansträngning och belöning saknas på arbetsplatsen i 

fråga skulle kunna förstås som ett hinder för deras motivation, då detta leder till att 

medarbetarna inte blir motiverade att utföra extra arbete förutom det som krävs av dem för att 

klara deadline. Här kan kopplingar dras till Jacobsen och Thorsviks (2008) resonemang att det 

är viktigt att organisationer är utformade så att individernas behov tillgodoses för att motivera 

dem för att de ska utföra arbete utöver det minimum som deras arbetsbeskrivning kräver av 

dem. Informanterna upplever inte att ledaren försöker synliggöra sambandet mellan 

ansträngning och belöning men de upplever dock att ledaren har möjlighet att synliggöra detta 

samband. Detta kan tolkas som att ledaren i studien inte utnyttjar möjlighet att främja 

motivationen hos medarbetarna på arbetsplatsen. Motivation kan endast formas inifrån 

individen, yttre faktorer kan sedan främja eller hindra motivationen (Ryan & Deci, 2007). Det 

faktum att ledaren inte synliggör sambandet kan hindra medarbetarnas motivation. 

 

Förutom lön och löneförhöjning framkommer som motivationsfrämjande främst icke-

materiella faktorer som att få erkännande, att ha ett meningsfullt arbete, att hjälpa sina kunder 

och att få bekräftelse på sitt arbete från kunderna. Eftersom samtliga av dessa faktorer, 

förutom erkännande från ledaren, enligt medarbetarna är uppfyllda kan detta i enlighet med 

Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2002) och tidigare forskning av Castelli (2008) 

förstås ha positiv inverkan på deras motivation. Att utföra ett meningsfullt arbete och att 

hjälpa andra människor bidrar enligt informanterna till den direkta belöningen att klagomål 
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uteblir. Detta uppger informanterna är motivationsfrämjande, vilket även går i linje med 

tidigare forskning (Castelli, 2008) som belyser att inre motivation stimuleras genom 

drivkrafter som är av uppgiftsorienterad art. Individer tillfredsställs i dessa fall av att utföra ett 

bra arbete och belöning ligger i uppgiftens syfte, i form av meningsfullhet. Informanterna 

tillfredsställs av att utföra ett gott arbete och kan tolkas motiveras av inre belöningar som ett 

meningsfullt arbete (ibid.). Att medarbetarna dock inte erhåller erkännande från ledaren kan 

förstås som ett hinder för främjande av deras motivation. Icke-materiella belöningar är enligt 

medarbetarna viktiga men inte vanligt förekommande. Detta skulle kunna innebära att 

medarbetarnas ansträngningar i relation till icke-materiella belöningar saknar samband vilket 

även detta skulle kunna påverka deras motivation negativt i enlighet med teorin (Wolvén, 

2000). Bekräftelse från kunderna menar informanterna är motivationsfrämjande. Även dessa 

faktorer kan tolkas som icke-materiella belöningar som inverkar på tillfredsställelsen av 

basbehoven (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2007). Som Castelli (2008) menar så kan den 

inre motivationen förstärkas av externa, yttre belöningar, detta är dock ett utbyte som skulle 

kunna ske oftare på arbetsplatsen ifråga för att kunna ses som helt optimal. Lön kan ses som 

en förutsättning för att individer ska arbeta överhuvudtaget. Utöver denna syn på lön kan 

utifrån informanternas utsagor uttolkas att lön kan ses som en belöning. Då i form av 

löneförhöjning som leder till motivation att anstränga sig mer än det minsta som krävs i 

arbetet. Att informanterna menar att mindre materiella belöningar inte är viktiga kan bero på 

att det sticker medarbetarna i ögonen att få saker som kostar pengar istället för mer pengar i 

lönekuvertet. Detta då de upplever sin lön som låg och de är missnöjda med löneförhöjningen. 

Det faktum att informanterna inte anser att mindre materiella belöningar är viktiga kan förstås 

dels genom att det är viktigare med löneförhöjning då lönen är otillfredsställande och dels då 

de värdesätter sociala aktiviteter högre än mindre materiella saker. Hellre att de pengar som 

finns läggs i deras lönekuvert eller på sociala aktiviteter som kan ge dem högre 

sammanhållning och arbetstrivsel, än att dessa tillgängliga pengar ges i form av mindre 

materiella belöningar såsom biobiljetter, blommor och godis.  
 

6.3.3 Feedback 

Beträffande feedback från ledaren är detta viktigt för medarbetarna men inte vanligt 

förekommande. Utifrån informanternas resonemang skulle detta kunna tolkas grunda sig i att 

ledaren inte är tillräckligt närvarande samtidigt som det skulle kunna tolkas grunda sig i att 

ledaren inte besitter detaljerad insikt i medarbetarnas arbete varpå feedback på utfört arbete 

försvåras. Då ledare kan främja medarbetarnas motivation genom en rad beteenden, bland 

annat genom att möjliggöra regelbunden feedback (Deci & Ryan, 2002; Castelli, 2008) och då 

medarbetarna menar att feedback är en motivationsfrämjande faktor som dock inte är vanligt 

förekommande på arbetsplatsen, skulle detta kunna innebära att ledaren i studien skulle 

behöva ge sina medarbetare mer frekvent feedback. Här står således teori och empiri i linje 

med varandra då regelbunden feedback verkar motiverande för informanterna. Det faktum att 

medarbetarna eftersträvar mer regelbunden feedback från ledaren avseende vidarebefordrad 

feedback från medarbetarnas kunder kan även detta visa på vikten av att erhålla feedback för 

att främja motivationen. Då informanterna menar att feedback kan öka sannolikheten att de tar 

på sig extra arbetsuppgifter och känner mer engagemang till uppgiften kan avsaknaden av 

feedback, i enlighet med Jacobsen och Thorsvik (2008), leda till en minskad vilja att utföra 

arbete utöver det minimum som deras arbetsbeskrivning kräver av dem. Fokus borde därmed 

ligga på att ge medarbetarna mer frekvent feedback vilket även står i linje med studien av 

Wiesman (2006) där resultatet visar att medarbetarnas prestation ökade när veckovis feedback 

på utfört arbete och erkännande infördes. Beträffande medarbetarnas behov av feedback från 

ledaren framkommer från en medarbetare att det ligger på henne att motivera sig själv, och att 

det inte endast är ledarens ansvar. Denna medarbetare kanske inte fordrar ledarens feedback 
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vilket skulle kunna härledas till arbetets karaktär. Detta står i linje med att arbetet, i enlighet 

med föreliggande resonemang om arbetets karaktär, är strukturerat under de lugnare 

perioderna varpå ledarskapet här kan ses som tämligen överflödigt (Wolvén, 2000). 

Ovanstående kan även bero på att medarbetaren är så pass kunnig i sitt arbete att ledaren inte 

behöver ge ständig feedback då hon själv vet när arbetet är bra eller mindre bra utfört. Som ett 

bevis på väl utfört arbete får även medarbetarna som nämnt tidigare färre antal klagomål från 

kunderna. Path–Goal-teorin belyser att en understödjande ledare får en väsentlig roll vid 

undanröjandet av hinder när det uppkommer i arbetsmiljön (Wolvén, 2000). Detta kan belysa 

att ledaren på arbetsplatsen i fråga dock behövs som närvarande och stöttande under de mest 

hektiska perioderna, vilket även har diskuterats tidigare. Ledarens understödjande ledarstil 

kan ses som sämre arbetsrelaterat då ledaren upplevs som för försiktig. Medarbetarna uppger 

att ett känt problem på arbetsplatsen är att ledaren inte tar tag i konflikter och denna upplevs 

som för försiktig i sin ledarroll. Ledarens understödjande ledarstil framställs dock som positiv 

i relation till sociala aspekter. Dessa uppgifter behöver inte vara divergerande utan kan 

snarare tolkas som två sidor av samma mynt: att undvika konflikter skulle kunna vara en 

ogynnsam aspekt av snällhet. Då ledaren inte är så närvarande på arbetsplatsen kan 

implikationer för genomslagskraften av de positiva aspekterna av ledarens understödjande 

ledarstil ses. Studiens resultat tyder på att om ledaren skulle vara mer närvarande på 

arbetsplatsen skulle denna kunna utöva större påverkan på medarbetarnas motivation genom 

flera faktorer som har förbättringsmöjligheter såsom: feedback, bekvämlighet, delaktighet, 

medarbetarnas tro på sin arbetsförmåga, arbetstrivsel och sammanhållning. Det skulle även 

leda till att öka möjligheterna för de positiva aspekterna av ledarens understödjande ledarstil 

att få genomslag samt att ledaren oftare kan utgöra det behövda mentala stödet.  
 

6.3.4 Tävling 

Att det inte förekommer några former av tävlingar på arbetsplatsen borde enligt Ryan och 

Deci (2007) verka hämmande för medarbetarnas motivation då tävling är en 

motivationsfrämjande faktor. Informanterna är dock av upplevelsen att tävlingar inte är något 

de saknar i arbetet. De menar även att tävlingar kopplat till arbetsresultat inte hade varit 

möjliga att genomföra då dessa skulle bli orättvisa på grund av arbetets karaktär. Det kan 

förstås att tävlingar kopplat till arbetsresultat på denna arbetsplats inte nödvändigtvis skulle 

verka motiverande för medarbetarna. Detta då dessa tävlingar inte kan ses som optimala 

utmaningar då medarbetarna kopplat till sitt arbetsresultat inte upplever en total känsla av 

autonomi. Detta menar Ryan & Deci (2007) är av största vikt för att utmaningar ska verka 

optimalt på motivationen, det är även i enlighet med tidigare forskning av Castelli (2008). 

Johnson och Dickinsons (2010) studie stödjer att tävlingar inte nödvändigtvis skulle verka 

motivationsfrämjande, då studien visar att önskat resultat av påstådda motivationshöjande 

program inte alltid uppnås och att dessa istället kan få en negativ effekt på motivation. 
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7. Slutsatser 
 

Under denna rubrik presenteras studiens slutsatser utifrån frågeställningarna. 
 
 
 

   
 

 Vilka faktorer bidrar till främjandet av medarbetarnas 

arbetsmotivation? 
 

Genom att skapa arbetsglädje kan högre motivation uppnås, detta då 

arbetsglädje och motivation enligt medarbetarna påverkar varandra. När 

arbetsuppgifterna inte upplevs som roliga eller motiverande i sig behövs 

andra faktorer, som härrör från periferin av arbetet, som kan motivera 

medarbetarna. Sociala faktorer såsom arbetstrivsel och sammanhållning 

verkar på detta sätt motivationsfrämjande. 

 

 Hur väl främjas medarbetarnas arbetsmotivation? 
 

Med bakgrund av basbehovens uppfyllelse, motivationsklimatet och 

befintliga motivationsfrämjande faktorer främjas medarbetarnas 

arbetsmotivation relativt väl. 

 

 Hur kan ledaren främja medarbetarnas arbetsmotivation? 
 

Ledaren har stora möjligheter att påverka de flesta av de faktorer som 

verkar främjande för medarbetarnas arbetsmotivation. Ledarens närvaro 

på arbetsplatsen kan ses som nyckeln till att lyckas med 

motivationsfrämjande arbete. Genom ökad närvaro på arbetsplatsen får 

ledaren fler möjligheter att främja medarbetarnas arbetsmotivation. En 

viktig aspekt är att ledaren utgör ett mentalt stöd för medarbetarna genom 

sin närvaro. Att ledaren medverkar vid sociala aktiviteter, på och utanför 

arbetsplatsen, verkar även motivationsfrämjande. 

 

 Var bör fokus läggas för att höja medarbetarnas arbetsmotivation? 
 

Fortsatt fokus bör läggas på sociala faktorer, såsom sociala aktiviteter på 

och utanför arbetsplatsen, vilka kan höja arbetstrivseln och 

sammanhållningen. Detta då dessa faktorer verkar vara essentiella för 

medarbetarnas arbetsmotivation. Fokus bör även läggas på att inbringa en 

känsla av rättvisa bland medarbetarna gällande belöningar. Ledarens 

närvaro på arbetsplatsen kan ses som nyckeln till att lyckas med 

motivationsfrämjande arbete. 
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8. Avslutande reflektioner 
 

Under denna rubrik förs en diskussion över utfallet av studiens resultat, förslag på framtida 

forskning ges även.  
 
 

Under studiens gång har det framkommit flera exempel på att förbättringspotential finns 

gällande ett flertal motivationsfrämjande faktorer. Av denna anledning ligger författarnas 

”Förslag till förändringar” bifogad som bilaga 3. Förändringarna skulle kunna genomföras 

genom att nyttja den påverkansmöjlighet som ledare har på sina medarbetares motivation 

(Deci & Ryan, 2002; Wolvén, 2000). Som DeVoe och Iyengars (2004) studie visar stämmer 

ledares uppfattning gällande vilka faktorer som verkar motiverade för medarbetare inte 

nödvändigtvis överens med medarbetarnas egen uppfattning. Ett relevant perspektiv blir då att 

utgå från medarbetarnas perspektiv istället för ledarens, för att öka medarbetarnas 

arbetsmotivation, vilket denna studie bidrar med förståelse för. Föreslagna förändringar i 

bilaga 3 skulle kunna resultera i högre arbetsmotivation (Deci & Ryan, 2002; Deci & Ryan, 

1985; Ryan & Deci, 2007), enligt medarbetarna en ökad arbetsglädje hos dem, samt 

effektivare organisationsbeteende (Gagné och Deci, 2005; Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vi 

anser att denna studie med utgångspunkt och fokus på medarbetarnas uppfattning om 

motivationsfrämjande faktorer kan komma organisationen till gagn i deras arbete mot 

motiverade och engagerade medarbetare som känner välbefinnande och kompetens i sitt 

arbete. 
 

8.1 Resultatdiskussion 
Upplevelsen av att studieämnet blev känsligare än förväntat som uppstod under arbetets gång 

och som diskuteras i 4.7 kan även ha berott på att arbetet kan vara nära knutet till individers 

identitet. Informanternas arbete, som enligt studiens teorier Self-Determination Theory (Deci 

& Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2007) och Path–Goal-teorin (Wolvén, 2000) bör verka 

motiverande framkommer som inte helt optimalt i detta avseende. Genom att reflektera över 

de frågor som ställdes under intervjun kan en process ha satts igång inom informanterna, i 

vilken arbetets icke-optimalt motiverande delar uppdagades, vilket de kanske inte tänkt på 

explicit tidigare. En större medvetenhet om deras arbete, som skulle kunna vara nära knutet 

till deras identitet, och dess mindre positiva aspekter skulle på så vis kunna ha uppnåtts. Detta 

skulle kunna bidra till att intervjuämnet upplevdes som känsligt av vissa av informanterna.  

 

Val av teoretiska utgångspunkter kan ha påverkat studiens utfall. Detta då intervjuguiderna 

baserats på teorin och då fokus riktats mot teorins utgångspunkter under arbetets gång. I ett 

försök att minska risken att teorins inverkan på utfallet har haft en negativ inverkan har ett 

kritiskt förhållningssätt under arbetets gång axlats. Syftet har varit att erhålla ökad förståelse 

för det studerade fenomenet, något som kan antas ha genomförts. Val av organisation kan 

även ha påverkat studiens utfall. Den relativt heterogena grupp som studeras bestående 

uteslutande av kvinnor kan ha påverkat utfallet där den sociala aspekten är den främsta 

motivationsfrämjande faktorn. Om den studerade gruppen hade bestått av en mer heterogen 

grupp innefattande såväl män som kvinnor hade eventuellt utfallet blivit annorlunda. Då ett 

genusperspektiv inte ingår i studiens syfte är detta dock ingenting som kan diskuteras vidare.  

 

Strax innan intervjuerna genomfördes erhöll medarbetarna besked om eventuell 

löneförhöjning. Detta uppdagades först sedan intervjuerna tagit sin början varpå det inte 

kunde tas hänsyn till. Hur detta kan ha påverkat resultaten är osäkert men då lönen hade en 

viktig roll för informanternas motivation finns en tanke att detta faktum kan ha påverkat 
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utfallet. Medarbetarna har för cirka två år sedan påverkats av en omorganisation som innebar 

en större förändring för deras arbetssituation. Då större förändringar ofta efterföljs av 

motstånd och missnöje (Parmander, 2005), skulle detta kunna påverka informanternas 

upplevelse av sin nuvarande situation. På vilket sätt detta kan ha påverkat resultatet i studien 

går inte att ta ställning till då det inte undersökts inom ramarna för denna studie. 

 

Då motivationsfaktorer är ett brett ämne har fokus riktats mot de faktorer som belyses i teorin, 

det vill säga motivationsfrämjande faktorer i Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2007; 

Deci & Ryan, 2002) samt ledarens och arbetets karaktärs påverkan på medarbetarnas 

motivation enligt Path–Goal-teorin (Wolvén, 2000). Således kan teorival påverka utfallet av 

studien, och hade andra teorier valts skulle utfallet ha kunnat vara ett annat. Då det i 

förhandenvarande studie är medarbetarnas uppfattning som eftersträvas att undersökas är det 

medarbetarnas utsagor som är av relevans för studien. Huruvida medarbetarnas ledare har 

påverkansmöjligheter eller inte är således inte av relevans, utan enbart medarbetarnas 

upplevelser av dennas påverkansmöjligheter. Denna avgränsning av syfte baserades på Self-

Determination Theorys beskrivning av experimentet med stoppknappen (Deci & Ryan, 2002). 

En medvetenhet om att förståelse inte kan erhållas om faktorer som inte studeras som kan 

kopplas till informanternas motivation finns, detta är dock faktorer intressanta att belysa till 

fortsatta studier inom området.  
 

8.2 Förslag till framtida forskning 
Studiens begränsning att erhålla förståelse för det specifika studieområde har frambringat ett 

antal intressanta aspekter som kan studeras som dock fallit utanför studieområdet. Att 

medarbetarna i studiens preferenser skiljer sig åt kan uttolkas, eftersom medarbetarnas olika 

preferenser inte närmare studeras är detta ett intressant område att belysa i framtida forskning. 

Att även informanternas kollegor och deras kunder påverkar deras arbetsmotivation kan anas i 

studiens resultat. Därmed skulle studier med fokus på detta ge en mer övergripande bild av 

vad som påverkar och främjar medarbetares motivation. Genom metoden observation skulle 

kulturens påverkan på medarbetarnas arbetsmotivation och arbetsplatsens motivationsklimat 

kunnat undersökas vilket hade gett en mer övergripande bild. Att genomföra denna studie på 

andra nivåer inom organisationen, såsom på ledar- och ledningsnivå, skulle kunna bidra till en 

ökad förståelse för varför motivationsklimat ser ut som det gör. För att erhålla bredare 

förståelse för studerat fenomen hade studiens resultat kunna vidareutvecklats genom 

kompletterande kvantitativa enkäter på hela organisationen i fråga. På så sätt hade studiens 

generaliserbarhet ökats. Ovanstående visar att det finns mer att ta på inom området, den 

förståelse som erhålls av föreliggande studie om ledares påverkan på medarbetares främjande 

av arbetsmotivation kan verka som en startpunkt för framtida forskning.  
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Bilaga 1 

 
 

Intervjuguide 
 

1. Berätta lite kort om dig själv (vem är du, ålder, hur länge har du arbetat här, vilka är 

dina arbetsuppgifter, osv) 

Motivation 

2. Vad innebär begreppet motivation för dig? (förtydligande: vad får dig att vilja göra 

saker?) 
 

3. Vad anser du är motiverande i ditt arbete? (förtydligande: vad får dig att vilja komma 

till arbetet och utföra ett bra arbete?) 
 

4. Hur stor del av ansvaret för din motivation anser du ligger på dig själv respektive på 

din ledare? (alltså de faktorer du nyss nämnt) 
 

5. Hur kan ledaren påverka din motivation anser du? (förtydligande: koppla till de 

faktorer informanten nämnt i tredje frågan) 
 

Yttre motivation, inre motivation och amotivation 

6. Kan du beskriva hur materiella belöningar (t.ex. löneförhöjning, biobiljetter) bidrar till 

din motivation? 
 

7. Kan du beskriva hur du anser att dina icke-materiella belöningar (t.ex. uppmuntran, 

beröm, erkännande inför kollegor) bidrar till din motivation? 
 

8. Vilken faktor anser du bidrar mest till din motivation? (förtydligande: kan vara 

materiella eller icke-materiella, gärna specifikt svar) 

o Hur anser du att din ledare kan påverka detta (förtydligande: de saker 

informanten nämnt i fråga 8)? 
 

9. Anser du att det finns ett tydligt, uttalat samband mellan den ansträngning du lägger 

ner i ditt arbete och den belöning du får för detta? (den belöningen kan ju både vara 

materiell och icke-materiell) 

 JA/NEJ: Hur tror du att detta påverkar din motivation? 

o Anser du att din ledare på något sätt synliggör sambandet mellan ansträngning 

och belöning? Vill du utveckla detta? 
 

10. Nu kommer en fråga om feedback: Med feedback menar vi såväl positiv som 

konstruktiv respons på det arbete man gjort: Hur anser du att feedback från din ledare 

påverkar din motivation? 
 

11. Nu kommer en fråga om erkännande: Med erkännande menar vi respons från ledaren 

på sådant som inte är direkt förknippat med utfört arbete, som en klapp på axeln, 

beröm och uppskattning: Hur anser du att erkännande från din ledare påverkar din 

motivation?  
 

12. Anordnar din ledare några tävlingar här på lönekontoret? (t.ex. om alla löner är klara 

vid deadline så får ni bakelser till fikan eller något). 
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o Hur påverkar detta din motivation? 

 

Kompetens 

13. Upplever du att du har fått tillräckliga kunskaper och medel för att kunna utföra ditt 

arbete på ett för dig tillfredsställande sätt? 
 

14. Upplever du att dina utbildningsmöjligheter är tillräckliga? 
 

15. Kan din ledare påverka dina utbildningsmöjligheter tror du? (extern, intern, formell, 

informell, utbildningar, frågor) Vill du utveckla? 
 

16. Får din ledare dig att tro på din arbetsförmåga? (förtydligande: att utföra ditt arbete 

och nå uppsatta mål) 

o Hur påverkar detta din motivation tror du? 
 

Autonomi 

17. Hur stor möjlighet upplever du att du har över utformandet av ditt arbete? 

(förtydligande: innehåll, planering, förläggning). 

 

Tillhörighet 

18. Hur bekväm och delaktig känner du dig på din arbetsplats? (förtydligande: känner du 

dig hemma här?) 

o Hur upplever du att din ledare påverkar din bekvämlighet och delaktighet på 

din arbetsplats? 
 

19. Hur skulle du beskriva din relation till din ledare (på det professionella planet)? 

(förtydligande: nära, personlig, enbart arbetsrelaterad, positiv/negativ, givande, inte 

givande etc.) 
 

Vägen till målet 

20. Anser du att du får tillräckligt mycket och relevant information från din ledare för att 

nå dina uppsatta mål? 
 

21. Hur viktigt anser du det är att ledaren hjälper dig att nå uppsatta mål? (förtydligande: 

genom belöningar, information etcetera) 
 

Arbetsglädje/Arbetstillfredsställelse 

22. Anser du att din motivation i ditt arbete påverkar din 

arbetsglädje/arbetstillfredsställelse? Motivera! 
 

 

Är det okej om vi kontaktar dig vid eventuell komplettering av frågor?   

Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide - Information till informanterna 

 

Vi heter Linn & Matilda och kommer från Halmstad Högskola. Som vi berättade i telefonen 

gör vi denna studie för vår kandidatuppsats på det Arbetsvetenskapliga programmet. Studien 

behandlar faktorer som kan påverka en medarbetares motivation och det är även vad denna 

intervju kommer att handla om. Vi är alltså intresserade av dina personliga erfarenheter av 

vad som motiverar dig i ditt arbete. Vi kommer att intervjua 8 anställda på denna arbetsplats.  

 

Innan vi sätter igång ska jag återberätta de etiska riktlinjer som kan vara bra för dig att veta 

och som vi även talade om i telefon, jag ska även gå igenom hur intervjun kommer att gå till.  

 

Ditt deltagande i studien är konfidentiellt. Det är bara vi som har tillgång till ditt material. Vi 

kommer att ge dig ett påhittat namn för att skydda din identitet, all information som kan 

komma att knytas till dig kommer att döljas. Det är frivilligt att delta i studien, du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande. 

 

Vi skulle gärna vilja spela in intervjun, detta för att underlätta arbetet när vi sedan ska 

transkribera denna. Det är som sagt endast vi som har tillgång till materialet. 

 

X kommer att ställa frågorna medan X sitter med som stöd för att kunna inflika vid eventuella 

behov. Hon kommer även att föra anteckningar som komplement till inspelningen. Känns 

detta bra för dig? 

 

Intervjun består av cirka 20 frågor. Vi kommer inledningsvis be dig att berätta lite om dig 

själv och om ditt arbete här, sedan kommer vi gå vidare med intervjun genom att gå in på 

olika teman. Vi uppskattar som sagt att intervjun kommer att ta ca 1 timma. Om det uppstår 

några som helst oklarheter under intervjun så är det bara att fråga.  

 

Några frågor innan vi sätter igång? 

 

 

 

  



Bilaga 3 

 
 

Förslag till förändringar 
 

I studien har flera exempel kommit fram på faktorer som skulle kunna ändras och på så vis 

leda till ökad grad av arbetsmotivation hos medarbetarna. Nedan följer författarnas 

iakttagelser och förslag på förbättrande förändringar. 

 

 Då medarbetarna inte helt själva kan påverka sitt eget arbetsresultat är 

basbehovet kompetens inte helt uppfyllt. För att öka denna känsla behöver detta 

göras något åt eller kompenseras upp med andra faktorer som kan öka känslan 

av kompetens. 
 

 För att öka känslan av tillhörighet ytterligare skulle arbetsplatsens utformning, 

som leder till uppdelningen av anställda genom kontorets två våningsplan och 

lunchrummet som inte rymmer samtliga medarbetare, behöva ändras. 
 

 Bland medarbetarna finns upplevelsen av att de inte ges erforderlig ersättning för sina 

ansträngningar. Detta gällande såväl ansträngningar som ingår i det dagliga arbetet 

som ansträngningar utöver detta. En översyn av materiella belöningar i form av lön 

och löneförhöjning bör genomföras. Ett tydligt och rättvist samband mellan 

ansträngning och belöning behöver även synliggöras för medarbetarna. 
 

 Mängden feedback, positiv som konstruktiv, samt erkännande från ledaren behöver 

ökas. Även feedback som ledaren förmedlar till medarbetarna om deras arbetsinsats 

från deras kunder kan nyttjas mer i motivationsfrämjande ändamål.  
 

 En undersökning gällande vidden av problem som det icke-optimalt funktionella 

datasystemet bör genomföras för att kartlägga hur stora problem detta genererar.  

 

 Som studien visar finns flera förbättringsmöjligheter av motivationsklimatet, över 

vilka ledaren har påverkansmöjlighet. Dessa faktorer är: lön och löneförhöjning, 

synliggörande av rättvist samband mellan ansträngning och belöning, feedback, 

erkännande och ledarens närvaro. Av denna anledning är det av relevans att ledarens 

påverkansmöjligheter nyttjas. 
 

 För att bättre nyttja ledarens påverkansmöjlighet som nämns i punkten ovan skulle 

frisättande av mer tid för ledaren genom närvaro på arbetsplatsen kunna bidra, särskilt 

under de hektiska perioderna. Detta skulle leda till fler tillfällen för ledaren att höja 

sina medarbetares motivation. Att förlägga den del av ledarens arbetsuppgifter som 

innebär att ledaren är frånvarande från arbetsplatsen till de lugnare perioderna skulle 

kunna bidra till höjd motivation bland medarbetarna. Flertalet av nämnda faktorer med 

förbättringspotential kan härledas till en alltför frånvarande ledare. Detta skulle kunna 

indikera att en lösning av ledarens frånvaro skulle kunna leda till lösning av flera av de 

hinder som finns för att uppnå hög motivation. Dessa faktorer är: feedback, 

bekvämlighet, delaktighet, medarbetarnas tro på sin arbetsförmåga, arbetstrivsel, 

sammanhållning, mentalt stöd och de positiva aspekterna av ledarens understödjande 

ledarstil. Även det sociala, vilket medarbetarna uppger är en mycket viktig faktor för 

deras arbetsmotivation, skulle kunna främjas genom en mer närvarande ledare. 

 

Föreslagna förändringar skulle, utöver högre arbetsmotivation hos medarbetarna, även kunna 

leda till ökad arbetsglädje på arbetsplatsen då arbetsmotivationen, enligt studiens resultat, 

främjar medarbetarnas arbetsglädje. 


