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Sammandrag 
I denna explorativa studie identifieras och beskrivs tillvägagångssätt som ledare kan 

använda för att främja medarbetares upplevda självständighet, kompetens och 

samhörighet. Bakgrunden till studien är att sådan behovstillfredsställelse leder till 

uthållig motivation enligt Self-Determination Theory(SDT). Inom SDT, som är en 

erkänd motivationsteori som också bevisats som arbetsmotivationsteori, anses ledare 

spela en stor roll för arbetsmotivation. Som arbetsmotivationsteori har SDT främst 

undersökts kvantitativt och experimentellt och kompletterande fältstudier som 

identifierar hur ledare kan gå till väga för att skapa upplevd självständighet, kompetens 

och samhörighet har vidare efterfrågats. Denna explorativa studie antar en kvalitativ 

ansats och undersöker, genom två delstudier, olika tillvägagångssätt som ledarna på ett 

konstruktionsföretag kan använda för att främja medarbetarnas upplevda 

självständighet, kompetens och samhörighet. I studien identifieras nio tillvägagångssätt 

som i en analys ställs i relation till tidigare forskning inom SDT. Dessa tillvägagångssätt 

visar sig ofta ligga i linje med tidigare forskning och anses intressanta för vidare studier 

och i viss mån också praktisk tillämpning. 
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Behovstillfredsställelse på arbetsplatsen 

Behovsteorierna födsel, fall och återuppståndelse 

Tanken om att människor drivs av att tillfredställa sina behov kan spåras tillbaka till 1940-

talet. Abraham Maslow (1943) lade grunden för det som förmodligen är den absolut mest 

kända motivationsteorin. Maslows behovshierarki rangordnar olika behov så som behov av 

trygghet, gemenskap och självförverkligande och postulerar att vissa behov blir viktiga när 

andra är uppfyllda. Samtidigt som Maslow var verksam utarbetades också fler andra 

motivationsteorier baserade på mänskliga behov. Dessa behov ansågs antingen vara medfödda 

som i Maslows hierarki eller erhållna under människans livstid (eg. Murray, 1938). 

Behovsteorierna hade stor teoretisk genomslagskraft och år 1943 slog Hull (1943) fast att 

psykologins uppgift var att förstå människors medfödda behov och hur dessa uttrycker sig. 

Behovsteorierna visade sig dock svåra att bevisa och istället för dessa behovsteorier som 

behandlade all mänsklig motivation ur ett makroperspektiv började fler processteorier i 

mikroskala växa fram. Ett exempel på en prominent processteori är Lockes (1968) Goal 

setting theory. Lockes teori och många andra processteorier har givit tydligt avtryck i dagens 

organisatoriska klimat och kan bland annat ses som ursprunget till målstyrning och bonusar. 

Parallellt med utvecklingen av nya processteorier har på senare år forskningen inom 

behovsteorier återuppstått. Ett av de mest framstående exemplen på denna pånyttfödelse är 

Self-Determination Theory som anses tillhöra den mest betydelsefulla forskningen som görs 

inom motivation idag (Andersen et al., 2000). 

Self-Determination Theory  

Self-Determination Theory (SDT) tillhör en av de senare behovsteorierna och utgår från att 

människan har medfödda behov. SDT har utvecklas främst av Edward Deci och Richard Ryan 

(eg. 1985, 2000) som idag är verksamma på University of Rochester där de utvecklar SDT 

tillsammans med ett team av andra forskare. Forskningen inom SDT har under senare år också 

spridit sig från USA till Europa och behoven inom SDT har bevisats existera hos människor 

världen över (Chirkov et al., 2003). Inom SDT studeras ett fenomen som kallas ”uthållig 

motivation”. Begreppet uthållig motivation skiljer sig från en bredare definitioner av 

motivation genom att en person som är uthålligt motiverad inte bara är mer effektiv. Personen 

blir även mer nytänkande, initiativtagande och välmående(Deci och Ryan, 2000). Uthållig 

motivation uppkommer enligt SDT när en människas tre grundläggande behov tillfredsställs. 

Dessa behov är behoven av självständighet, kompetens och samhörighet. SDT har kommit att 
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användas och undersökas i flera olika kontexter, främst inom skolans värld där SDT har 

används för att förklara barn och studenters motivation (Niemiec et al., 2006). 

Arbetsmotivation och ledaren som främjar uthållig motivation 

Trots att SDT ursprungligen utvecklats i skolvärlden har teorin också en oerhörd potential 

som arbetsmotivationsteori (Gagné och Forest, 2008). När uthållig motivation studerats på 

arbetsplatser har ledarens roll varit central. Olika kvantitativa och experimentella studier har 

bland annat visat att uthållig motivation uppkommer när ledare ger positiv och meningsfull 

feedback (Gagné och Deci, 2005) främjar egenmakt, ger utrymme för delaktighet vid beslut 

och uppmuntrar initiativtagande (Stone et al., 2009). Studier har också visat att ledare som är 

kontrollerande och ger monetära belöningar hämmar uthållig motivation (Ryan och Deci, 

2000).  

Uthållig motivation i teori och praktik 

Många ledare idag är också bekanta med SDTs grundstenar men trots det är det få ledare som 

lyckas skapa uthållig motivation i praktiken (Stone et al., 2009). En möjlig förklaring till 

varför ledare inte lyckas skapa denna uthålliga motivation i praktiken är att varken 

praktiserande ledare eller forskare har en helt klar bild av hur det ska gå till. Majoriteten av 

studierna av uthållig motivation i arbetsmiljö har nämligen gjorts i relativt abstrakta 

experimentella och kvantitativa studier (Gagné och Deci, 2005). I dessa experiment har 

forskare ofta undersökt om tillvägagångssätt för att skapa uthålligt motivation i andra 

kontexter, till exempel i skolan värld, också fungerar i arbetsmiljö.  

Ett sådant exempel är Deci et al. (1994)
1
. Studieobjekten i denna studie fick som arbetsuppgift 

att sitta vid en datorterminal och trycka på en knapp på tangentbordet varje gång en lampa 

tändes på skärmen. I studien mättes motivation som tiden det tog för studieobjektet att tröttna 

på arbetsuppgiften. Olika tillvägagångssätt för att skapa uthållig motivation, som fungerat i 

andra kontexter, prövades sedan i denna konstruerade arbetsmiljö. Ett exempel på ett 

tillvägagångssätt för att skapa uthållig motivation som testades och bekräftades i denna studie 

är att ledare kan ge uppmärksamhet och visa intresse för studieobjektets arbetsuppgift. Detta 

fenomen hade tidigare studerats av Ryan et al. (1994) i skolvärlden. I den studien 

                                                           
11 Deci et al (1994) används här som ett exempel på en kropp av experimentell forskning som använts för att 

studera uthålligt motivation i organisationer. Denna kropp innehåller till exempel också Laran och Janiszewski 

(2011) och Muraven et al. (2008). 
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konstaterades att barn i skolan blir uthålligt motiverade när deras lärare visar intresse för 

barnens arbete. 

 Ledarskap som skapar uthålligt motivation har dock sällan observerats på faktiska 

arbetsplatser (Gagné och Deci, 2005). Mer forskning måste därför göras i faktiska 

arbetsmiljöer för att identifiera olika konkreta tillvägagångssätt som ledare kan använda för 

att skapa uthållig motivation (Gagné och Deci, 2005). Sådan forskning kan både skapa vidare 

teoretiskt förståelse för uthållig motivation och visa vägen för ledare som vill ha uthålligt 

motiverade medarbetare. 

Denna studie 

Syftet med denna studie är att identifiera och beskriva olika tillvägagångssätt som ledare kan 

använda sig av för att främja medarbetares upplevda självständighet, kompetens och 

samhörighet. Dessa tillvägagångssätt identifieras och beskrivs för att vägleda vidare forskning 

om konkreta tillvägagångssätt som ledare kan använda för att skapa uthållig motivation. 

Studien genomförs hos ett konstruktionsföretag inom byggsektorn som heter ELU och 

beskrivs närmare i metodavsnittet.  

Studien skiljer sig från tidigare studier av SDT i arbetsmiljö på två sätt. För de första är 

studien en kvalitativ intervjustudie som utförs i en faktisk arbetsmiljö. Studien svarar genom 

det på en tidigare önskan om isolering av olika konkreta tillvägagångssätt som ledare kan 

använda för att skapa uthålligt motivation som framförts av Gagné och Deci (2005). För det 

andra skiljer sig studien från många tidigare studier av SDT i arbetsmiljö genom att den 

behandlar dessa tillvägagångssätt i relation till behovstillfredsställelse och inte i direkt relation 

till motivation. För läsarens skull förklaras denna skillnad vidare i början av metodkapitlet 

efter en mer ingående förklaring av SDT. 

Studien är betydelsefull då den skapar förståelse för hur ledare kan skapa uthållig motivation 

hos medarbetare. Studiens bidrag är olika tillvägagångssätt som ledarna på ELU kan använda 

för att främja medarbetarnas upplevda självständighet, kompetens och samhörighet. Bidraget 

är intressant på en teoretisk nivå, och då främst som föremål för vidare studier. Dessa studier 

kan verifiera tillvägagångssätten som främjande för uthålligt motivation och rekommendera 

dem till praktiker. De presenterade tillvägagångssätten kan också vara av visst direkt intresse 

för praktiker i de fall de studerats tidigare och därmed kan anses vara tillförlitliga. Att 

generalisera tillvägagångssättens tillämpbarhet till andra organisationer än den studerade är 

dock inte syftet med studien och statistisk generaliserbarhet beaktas ej vidare.  
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Self-Determination Theory  

I det här avsnittet presenteras först SDTs perspektiv på behov och kritiken som riktas mot det. 

Efter det följer en beskrivning av de tre behoven separat. Avslutningsvis beskrivs uthållig 

motivation ur organisationsperspektiv och tidigare forskning på området presenteras 

övergripligt.  

Behov som ligger till grund för uthållig motivation 

Människan har enligt SDT behov av att uppleva självständighet, kompetens och samhörighet. 

När alla tre behov tillfredsställs blir människan uthålligt motiverad (Deci 2000). Behoven 

inom SDT anses vara medfödda och har visat sig vara universella, de finns alltså hos alla 

människor (Vansteenkiste et al., 2005; Chirkov et al., 2003)  

I samband med publiceringen av Deci och Ryan (2000) fick författarna relativt mycket kritik 

för sin syn på de tre grundläggande behoven. Behoven ansågs av flera andra 

motivationsteoretiker som för generella. SDT ansågs också utelämna vissa behov som tidigare 

teoretiker fokuserat på, så som behoven av självkänsla, säkerhet och meningsfullhet 

(Pyszczynski et al., 2000, Andersen et al., 2000). Deci (2000) svarade på kritiken och menade 

att det finns en poäng med generella behov. Deci menar att en motivationsteori som grundar 

sig i behov inte får bli för precis då den lätt kan bli oförståelig och att tidigare behovsteorier 

varit mindre användbara av detta skäl. Vidare förklaras i Deci (2000) att självkänsla, säkerhet 

och meningsfullhet inte är behov. De är snarare uttryck av behovstillfredsställelse eller 

behovshämmande. Nedan förklaras behoven av självständighet, kompetens och samhörighet 

separat. 

Självständighet  

Behovet självständighet kan beskrivas som människors inneboende behov av att agera med en 

känsla av eget val, vilja och självbestämmande, och kan därmed sammanfattas som 

upplevelse av självstyre (Deci och Ryan, 2000). Självständighet handlar om i vilken 

utsträckning människor genuint instämmer eller är eniga med yttre influenser som påverkar 

deras beteende. Den avgörande frågan är hur individen uppfattar dessa yttre influenser. 

Människan kan antingen se sig själv som en spelpjäs som endast anpassar sig till yttre krafter 
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och influenser eller uppfatta influenserna som kongruenta och värdefulla källor till 

information som stödjer individens egna initiativ (Deci 2000). Självständighet har ofta 

undersökts genom att forskare fört in motsatsen till självständighet, kontroll, i ett 

sammanhang (Amabile et al., 1976, Lepper och Greene, 1975). Även om kontroll i sig kan ha 

en negativ effekt på den upplevda självständigheten har studier visat att behovet kan främjas 

genom att skapa tydliga begränsningar och erbjuda valfrihet inom vissa strukturerade ramar 

(Thomas, 2000). Thomas (2000) utförde ett experiment med olika arbetsteam som var 

tvungna att förhålla sig till vissa tvångsliknande regler samtidigt som att de erbjöds viss 

valfrihet, exempelvis hade deltagarna möjlighet att byta arbetsteam. Resultaten visade på att 

självständigheten kunde främjas då valfriheten understöddes inom de givna strukturerna för 

uppgiften. 

Kritik som lyfts fram har i många fall handlat om själva definitionen av självständighet eller 

om att behovet av självständighet skulle vara en produkt av västerländsk ideologi. Gällande 

definitionen av självständighet har kritiker, så som Carver och Scheier (1999) likställt 

självständighet med oberoende, individualism, avskildhet eller själviskhet. En sådan 

definition stödjer inte Ryan och Deci (2000) och författarna anser sig aldrig ha påstått att 

självständighet är kopplat till individualism. Författarna menar istället att behovet av att vara 

självständig kan tillfredsställas trots beroendeförhållanden. Avgörande för tillfredställelsen av 

behovet av självständighet i ett beroendeförhållande är huruvida människan instämmer med 

och upplever yttre influenser som kongruenta. Ryan och Deci (2000) hänvisar åter till att 

självständighetens rätta betydelse är självstyre.  

Kompetens  

Behovet kompetens utgår från att människor har ett inneboende behov av att känna att de är 

effektiva i sin interaktion med omgivningen och att de har kapacitet att påverka utfallet av 

deras interaktion. Med andra ord kan det sammanfattas som att människor har ett behov av att 

känna sig kompetenta (Niemiec et al., 2006). Deci och Ryan (2000) menar att människor 

finner egenvärde i att lära sig. Broeck et al. (2010) har en liknande syn på detta behov då de 

menar att det ligger i människans natur att utforska och exploatera omgivningen samt att 

engagera sig i utmanande uppgifter för att utveckla kompetensen. Behovet av att känna sig 

kompetent har utforskats i ett flertal studier och är ofta kopplat till införande av feedback i en 
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situation (Boggiano och Ruble, 1979). Gagné och Deci (2005) menar att positiv feedback kan 

leda till motivation som karaktäriseras av en högre grad av engagemang. Feedback måste 

dock enligt Stone et al. (2009) upplevas som uppriktig och specifik för att den ska ge stöd till 

kompetensen. Även negativ feedback kan främja upplevd kompetens och skapa motivation. 

En förutsättning är då att feedbacken är saklig och icke-dömande (Stone et al., 2009). Behovet 

kompetens är relativt okontroversiellt (Broeck et al., 2010) och i flera andra 

motivationsteorier, till exempel Self-Efficacy Theory (eg. Bandura, 1997). 

Samhörighet  

Behovet av samhörighet är samlingsnamnet för människors inneboende behov av att vara del 

av en grupp och känna närhet och omtanke från andra (Broeck et al., 2010). Tillfredsställelse 

av behovet uppstår i interaktionen med andra och leder till en generell känsla av tillhörighet 

och gemenskap (Niemiec et al., 2006). Behovet av samhörighet kan tillfredsställas genom att 

en människa upplever att de har nära och personliga relationer till människor i sin omgivning 

(Stone et al., 2009). Experiment som har visat betydelsen av att tillfredsställa behovet av att 

känna samhörighet presenteras av bland andra Ryan et al (1994), som konstaterade att 

skolbarn blev mer motiverade om deras lärare interagerade med dem och om läraren visade 

engagemang för elevens uppgift. 

Kritik som har riktats mot detta behov har antingen varit att samhörighet har mindre eller 

större betydelse för motivation än vad Deci och Ryan (eg. 2000) argumenterat för. Kritiken 

har bland annat byggt på Vallerand et al. (1992) vars studier visade på att motivation kunde 

återfinnas hos människor som jobbade ensamma med intressanta aktiviteter utan kontakt med 

andra människor. Detta har bemötts med att även om motivation kan påträffas i liknande 

situationer, trots frånvaro av inslag med samhörighet, har motivation aldrig bevisats vara 

uthållig. Deci (2000) menar att även om vi är sociala varelser kan vi ha stunder av 

upphetsning och spänning och känna engagemang vid enskilda aktiviteter. 

Behovstillfredsställelse i arbetsmiljö 

Utgångspunkten för behovstillfredsställelse inom SDT är att den kontext som en människa 

lever i både kan främja och hämma behovstillfredsställelse och därmed den uthålliga 

motivationen. Om behoven enligt ovan beskrivning tillfredsställs uppstår uthålligt motivation 
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(Deci och Ryan 2000, 1985 etc.). I en arbetsmiljö har kontexten en människa existerar i både 

studerats i form av arbetsuppgifter och i arbetsmiljö (Broeck et al., 2010). Då ledare kan 

påverka både medarbetares arbetsuppgifter och arbetsmiljö torde det finnas ett brett utbud av 

tillvägagångssätt som ledare kan använda för att främja uthållig motivation.  

Tidigare studerade tillvägagångssätt  

Att ledare kan skapa uthållig motivation genom att främja de anställdas upplevda 

självständighet, kompetens och samhörighet har slagits fast i ett flertal studier (Deci et al., 

1989, Blais och Brière, 2002). Studier har också konstaterat att uthålligt motiverade 

medarbetare är effektiva (Sheldon och Elliot, 1998, Breaugh, 1985, Deci et al., 1989,). Nedan 

presenteras några av de tillvägagångssätt tidigare experimentella och kvantitativa studier 

funnit att ledare kan använda för att främja uthålligt motivation. 

Deci et al. (1994) visade att ledare kan främja behovstillfredsställelse och motivation genom 

att ge betydelsefulla och relevanta motiv till en uppgift.  I studien konstaterades det att 

motivation främjades om studieobjektet fick förståelse för varför uppgiften skulle utföras. I 

samma studie betonas även vikten av att klargöra ansvarsområden då detta kan bidra till att 

främja behovstillfredsställelsen och personen i fråga kan bli mer motiverad. Som påpekats i 

inledningen konstaterades också i denna studie att ledare kan motivera genom att visa 

intresse.  I en annan studie av samma forskare understryks också betydelsen av ledare som är 

öppna för att lyssna på sina medarbetare och ta del av deras perspektiv för att på så sätt främja 

behovstillfredsställelsen (Deci et al., 1989). Stone et al. (2009) argumenterar för ännu ett 

tillvägagångssätt som ledare kan använda för att motivera sina medarbetare. Ledare bör 

undvika att sätta sig själva i expertrollen då detta bidrar till att medarbetarens roll blir mer 

passiv. Istället förespråkar Stone et al. (2009) i likhet med Deci et al. (1989;1994) en öppen 

och stödjande dialog mellan ledare och medarbetare för att främja motivationen. Ledare bör 

enligt andra studier också minimera intern konkurrens då konkurrens har en negativ inverkan 

på uthålligt motivation (Vansteenkiste och Deci, 2003).  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan en kontext, i det här fallet en arbetssituation, främja en människas 

upplevda självständighet, kompetens och samhörighet. Främjande av upplevd självständighet, 

kompetens och samhörighet leder enligt SDT i sin tur till behovstillfredsställelse vilket 

medför att en individ blir uthålligt motiverad. På detta följer att ledare har en avgörande roll 

för medarbetares motivation då de i stor grad påverkar deras arbetssituation. I Figur 1 

illustreras hur ledares tillvägagångssätt för att påverka medarbetares arbetssituation kan ge 

upphov till upplevd självständighet, kompetens och samhörighet och därmed uthållig 

motivation.  
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Metod 
I det här avsnittet presenteras inledningsvis bakgrunden till studien samt en översikt av 

studiens upplägg. Då studien består av två delstudier presenteras därefter de gemensamma 

förutsättningarna för båda delstudierna och sedan förklaras varje delstudie separat. 

Avslutningsvis diskuteras hela studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

Bakgrund och introduktion till metoden 

Tidigare annonserades att denna studie skiljer sig från tidigare forskning på området på två 

sätt. För det första är detta en kvalitativ studie som görs i en arbetsmiljö. Detta medan tidigare 

studier ofta har varit kvantitativa studier eller experimentella studier i konstruerade 

arbetsmiljöer. Den kvalitativa ansatsen ger möjlighet till att ställa djuplodande frågor och på 

det sättet skapa bred förståelse (Saunders et al., 2009, s.323-324). En sådan metod erbjuder 

också författarna möjligheten att svara på Gagné och Decis (2005) önskan om vidare 

forskning i arbetsmiljöer som identifierar tillvägagångssätt som ledare kan använda för att 

skapa uthållig motivation. 

För det andra skiljer sig studien från tidigare experimentella studier (eg. Deci 1994) genom att 

undersöka tillvägagångssätt i relation till behovstillfredsställelse, inte i relation till uthållig 

motivation. Detta förhållande illustreras i Figur 2.  
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Att studera tillvägagångssätt i relation till behovstillfredsställelse istället för motivation är 

värdefullt av två anledningar.  För det första är en undersökning som studerar tillfredsställelse 

av behoven separat värdefull för praktiker då individuella behov kan behöva tillfredsställas på 

arbetsplatser. Detta då alla behov måste tillfredsställas för att motivation ska uppkomma (Deci 

2000). Ett exempel skulle kunna vara uthållig motivation på ett parkeringsvaktsföretag. 

Författarnas egna förutfattade mening är att parkeringsvakter har ett relativt ensamt jobb och 

att de därför förmodligen upplever relativt lite samhörighet. Parkeringsvakten kan dock både 

vara kompetent och självständig i sitt jobb. Ledaren på parkeringsvaktsföretaget skulle med 

fördel då fokusera på att tillfredsställa medarbetarnas behov av samhörighet för att skapa 

uthålligt motivation.  

 Vidare finns det också värde på teoretiskt nivå i att studera tillvägagångssätt i relation till 

behov istället för motivation. Detta värde förklaras enklast i relation till Deci et al. (1994) som 

tidigare omskrevs i inledningen. Den studien fann bland annat att ledare som visade intresse 

för medarbetares arbetsuppgifter främjade uthållig motivation. Studien byggde dock på en 

förenklad operationalisering av uthålligt motivation, där den uthålliga motivationen helt 

enkelt mättes som den tid studieobjektet spenderade med sin arbetsuppgift. En sådan 

operationalisering kan inte garanteras som valid, i och med att den inte kan garanteras att 

endast mäta uthålligt motivation. Motivationen som Deci et al. (1994) observerade skulle 

istället kunna vara någon annan form av motivation som inte gör medarbetare mer 

nytänkande, välmående och initiativrika. Denna studie grundar sig inte i en sådan 

operationalisering utan undersöker istället den behovstillfredsställelse som bidrar till uthållig 

motivation.  

Översikt av metoden  

Då denna studie inte liknar tidigare studiers utförande är metoden designad från grunden. 

Studien har en kvalitativ ansats vilket passar då riklig information och möjligheten att 

beskriva och förstå är syftet (Holme et al., 1997). Studien bestod av två delstudier. I den första 

delstudien intervjuades ledarna på anläggningsavdelning på ELU om deras personalpolitik. Ur 

materialet från dessa intervjuer identifierades sedan tillvägagångssätt som var förenliga med 

främjande av de anställdas upplevda självständighet, kompetens och samhörighet. När dessa 

tillvägagångssätt var identifierade inleddes delstudie två. I delstudie två intervjuades 

medarbetarna på ELU om effekterna av de tillvägagångssätt som identifierats i den första 
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delstudien. I den andra delstudien sökte vi uppfattningen om hur medarbetarna upplevde att 

de själva och deras medarbetare påverkades av ledarnas tillvägagångssätt. 

Studiemiljö 

Data till vår studie insamlades genom intervjuer med avdelningschef, uppdragsledare och 

konstruktörer på ELU Konsult AB som är ett konsultföretag i byggbranschen. ELU 

projekterar bygghandlingar till privata och offentliga beställare inom bygg- och 

anläggningssektorn. ELU har kontor i Stockholm och Göteborg. Båda dessa kontor är 

uppdelade i tre separata avdelningar som arbetar inom teknikområdena anläggning, bygg och 

geoteknik. Studien utfördes på anläggningsavdelningen på Stockholmskontoret som är den 

största avdelningen på företaget mätt i personalstyrka och har 50 anställda. Valet av avdelning 

grundades på att det var den avdelningen som kunde avsätta mest tid för vår studie. 

Organisationen inom anläggningsavdelningen utgår från en avdelningschef som leder 

uppdragen med hjälp av 10 uppdragsledare. Dessa uppdragsledare jobbar tillsammans med 

företagets 40 konstruktörer. Konstruktörerna är de som utför det huvudsakliga 

projekteringsarbetet med att ta fram beräkningar och ritningar där uppdragsledarna har ansvar 

för att planera och styra projektgruppens arbete. Avdelningschef och uppdragsledare kallas 

hädanefter ledare och konstruktörerna kallas hädanefter medarbetare.  

Valet av ELU som studieföretag var strategiskt. ELU ansågs vara en gynnsam studiemiljö (cf. 

Esaiasson, 2007) då ledarna på ELU har en uttalad ambition att ha välmående och motiverade 

anställda. Denna ambition får tydligt uttryck i organisationen genom aktivt arbete och avsatta 

resurser. Exempel som styrker att ELU lägger mycket resurser på sin personal är bland annat 

en kurs under en resa till Dubai med temat medskapande, som genomfördes med hela 

företaget (ca 140 personer) i oktober 2011. Samtidigt erbjuder ELU kontinuerligt olika trivsel- 

och hälsoaktiviteter till alla medarbetare. Ledningen på ELU anser att deras aktiva arbete 

inom området starkt bidragit till att företaget varit bland de lönsammaste i sin bransch under 

de senaste 40 åren. Den aktiva personalpolitiken förmodades ha givit ledarna och 

medarbetarna tillfälle att reflektera över dess konsekvenser, vilket kan öka 

informationsinnehållet i en intervju (Holme et al., 1997).  

Urval i delstudier 

Målet med urvalet i delstudierna var att få en så uttömmande och bred bild som möjligt av 

behovstillfredsställelse på ELU. Utefter ett resurstak som var givet av ledningen på ELU 
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gjorde vi ett urval av en avdelningschef och tre uppdragsledare, ”ledarna på ELU” samt åtta 

konstruktörer, ”medarbetarna på ELU”. Då det pågår en diskussion om hur behov och 

behovstillfredsställelse kan variera med ålder (cf. Sheldon et al., 2006, Deci, 2000) framfördes 

önskemålet om jämn åldersfördelning till avdelningschefen som i övrigt utförde urvalet efter 

tillgänglighet. 

Delstudie 1 

Den första delstudien var en intervjustudie med ledarna på ELU. Intervjuerna i den första 

delstudien var semi-strukturerade då sådana intervjuer erbjuder intervjuaren en chans att 

sondera vissa speciella områden, men fortfarande komma in på oväntade ämnen (Saunders et 

al., 2009, s.323-324). Intervjuerna strukturerades genom huvudteman och underteman som 

också innehöll specifika frågor. Teman användes för att de kan säkerställa att intervjuerna höll 

sig inom ramar som var relevanta för undersökningen(Saunders et al, 2009, s.329) och 

specifika frågor för att säkerställa att ämnen som tidigare studerats inom SDT kom upp under 

intervjuerna. Syftet med att utarbeta teman och frågor till intervjuerna var att skapa en så 

öppen och bred diskussion som möjligt samtidigt som ledarna ibland också styrdes in på 

ämnen som tidigare studerats inom SDT. Detta för att resultat inom dessa områden skulle vara 

extra intressanta för vidare analys. Syftet med den första delstudien var nämligen inte att 

skapa helt uttömmande bild av ledarnas arbetssätt utan endast att identifiera olika 

tillvägagångssätt för vidare studier. Teman och frågor till intervjuerna utarbetades genom 

operationalisering av begreppen självständighet, kompetens och samhörighet samt en 

pilotstudie.  

Operationalisering och pilotstudie 

Begreppen självständighet, kompetens och samhörighet operationaliserades i en arbetsmiljö 

genom att huvudteman, underteman och direkta frågor användes i intervjuerna. Huvudteman 

för intervjuerna var självständighet, kompetens och samhörighet vilka också var de begrepp 

som var föremål för undersökningen. För att sätta dessa begrepp i ett organisatoriskt 

sammanhang användes den Work-Related Basic Need Satisfaction Scale(W-BNS) som 

utvecklats i Broeck et al. (2010). W-BNS är en skala med validerade påståenden som 

utarbetats för att undersöka behovstillfredsställelse hos medarbetare. Påståendena i W-BNS 

sorterades in under olika delområden och dessa delområden användes som underteman i 

intervjuerna (se Bilaga 2 och 3). De specifika frågorna som ställldes utvecklades utifrån 
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påståendena i W-BNS samtidigt som de alltså byggde på de tidigare studier som gjorts i 

arbetsmiljö. Frågorna stämdes därmed också av mot den tidigare presenterade teorin.  

För att testa de teman och frågor vi utarbetat genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien skedde 

per telefon och gjordes med avdelningschefen på anläggningsavdelningen. Avdelningschefen 

ansågs vara passande för pilotstudien då han tidigare varit uppdragsledare och förmodades ha 

god förståelse för uppdragsledarnas arbetssätt. Då mycket intressant information framkom i 

pilotstudien användes delar av den som en del av resultatet från studien med ledarna. Under 

pilotstudien framkom det att de ställda frågorna var relevanta och att de resulterade i många 

svar som var intressanta för undersökningen. Svagheten med frågorna var att vissa av dem var 

svåra att förstå och att de ibland kom i en ologisk följd. I studien framkom också att 

avdelningschefen hade lätt att ta till sig begreppen kompetens och samhörighet men att 

självständighetsbegreppet var mer komplicerat. Pilotstudiens struktur presenteras ytterligare i 

Bilaga 2. 

Efter pilotstudien ändrades därmed ordningen både på frågorna och våra trehuvudteman (i.e. 

självständighet, kompetens och samhörighet). Flera av frågorna ändrades också så att de blev 

mer lättförståeliga och bättre anpassade till den undersökta organisationen. I Tabell 1 följer 

två exempel, tillhörande varje behov, på hur påståendena i W-BNS har stämts av mot teorin, 

testats i en pilotstudie och slutligen utvecklats till frågor som använts i intervjuerna med 

uppdragsledarna. De teman och underteman som användes i intervjuerna som inte förändrades 

mellan pilotstudie och intervju framgår i både Bilaga 2 och 3.  

Genomförande 

Innan intervjuerna kontaktades uppdragsledarna per mejl där de fick information om studien 

och om vilka sorters frågor de kunde förvänta sig. Att på detta sätt informera uppdragsledarna 

på förhand höjer svarens trovärdighet (Saunders et al., 2009, s.328). Intervjuerna gjordes på 

plats på ELU och båda författarna utförde intervjuerna. Intervjuerna var mellan 45-60 minuter 

långa. Intervjuerna spelades in på två separata diktafoner för att underlätta transkribering. 

Underlaget till intervjuerna i delstudie ett presenteras i Bilaga 3.  
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Under intervjuerna jobbade intervjuledarna(författarna) aktivt med att upprepa det 

uppdragsledarna sa för att ett sådant förfarande är ett effektivt sätt att säkerställa förståelse för 

intervjupersoners svar (Saunders 2009, s. 334). Intervjuerna utgick från de teman och frågor 

som utvecklats. Intervjuformatet erbjöd också en viss möjlighet att anpassa, förklara och 

ändra ordningsföljden på frågor och teman (Holme och Solvang 1996, s. 80). Den 

flexibiliteten gjorde att intervjuerna kunde tillåtas fortlöpa i ett ostandardiserat format utan att 

några frågor utelämnades.  Följdfrågorna ställdes i intervjuerna huvudsakligen för att 

identifiera faktiska tillvägagångssätt som ledarna använde för att främja medarbetarnas 

upplevda självständighet, kompetens och samhörighet.  

Databehandling 

Efter intervjuerna transkriberades materialet inom två dagar. Materialet organiserades inom de 

tre huvudområdena (i.e. självständighet, kompetens och samhörighet). Materialet genomgick 
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sedan flera omgångar av behandling där information som inte var relevant för frågeställningen 

togs bort. När endast relevant information återstod identifierades de tydligaste 

tillvägagångssätten som ledarna använde för att främja medarbetarnas upplevda 

självständighet, kompetens och samhörighet. Detta arbete förenklades av att ledarna tagit till 

sig begreppen självständighet, kompetens och samhörighet i en större utsträckning än 

förväntat. Det resulterade i att ledarna under intervjuerna givit konkreta svar om deras 

tillvägagångssätt inom dessa olika områden. Att ledarna tog till sig begreppen och i stor 

utsträckning själva identifierade deras tillvägagångssätt anses stärkande för validiteten i den 

första delstudien. 

Databehandlingen resulterade slutligen i att ett flertal tillvägagångssätt identifierades. Dessa 

tillvägagångssätt lade grunden för frågorna i delstudie två.  

Delstudie 2 

Den andra delstudien var likt den första en semistrukturerad intervjustudie. Den andra 

delstudien syftade till att fånga medarbetarnas uppfattningar om de effekter som 

tillvägagångssätten som identifierats i den första delstudien hade. Den andra delstudien hade 

många likheter med den första och därför görs nedan flera referenser till den första delstudien 

för att spara läsarens tid.  

Operationalisering och pilotstudie 

Frågorna i den andra delstudien designades för att undersöka medarbetarnas uppfattning om 

de tillvägagångssätt som identifierats i den första delstudien. Exempel på identifierade 

tillvägagångssätt och tillhörande frågor åskådliggörs i Tabell 2. Frågorna syftade till att 

undersöka medarbetarnas uppfattning om de tillvägagångssätt som identifierats som främjade 

för medarbetarnas upplevda självständighet, kompetens och samhörighet. Utöver direkta 

frågor om hur medarbetarna upplevde ledarnas tillvägagångssätt inkluderades också frågor för 

att säkerställa att medarbetarna upplevde en viss självständighet, kompetens och samhörighet 

på arbetsplatsen och att de hade förstått begreppen. Frågorna i den andra delstudien ställdes, 

när det var möjligt, som frågor om medarbetarnas arbetssituation och inte om medarbetarnas 

uppfattning om deras ledare. Ett exempel är att vi frågade ”Brukar du få tydligt definierade 

arbetsuppgifter” ”istället för att fråga ”får du tydligt definierade arbetsuppgifter av din chef?” 

vilket hade varit mer direkt. Frågorna ställdes i allmänna ordalag för att minska benägenheten 
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att medarbetaren svara så som de tror att deras chef vill att de ska svara (cf. Saunders et al., 

2009 s.156)  

Frågorna som skulle ligga till grund för intervjuerna i den andra delstudien testades även dem 

i en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes med en medarbetare på ELU. Pilotstudien gjordes 

för att testa och kunna justera frågorna så att de blev lättförståeliga. Pilotstudien spelades inte 

in och svaren användes inte som en del i resultatet i studien. De ändringar i intervjufrågor och 

intervjustruktur som pilotstudien föranledde var få och pilotstudien presenteras i Bilaga 4 

medan den färdiga intervjustrukturen presenteras i Bilaga 5. 
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Genomförande 

Genomförandet av den andra delstudien var på många sätt likt genomförandet av den första 

delstudien. Även i detta fall informerades deltagarna i förväg, per mejl om vad studien gick ut 

på och vilken sorts frågor de kunde förvänta sig. Likt den första studien var den andra studien 

en intervjustudie som gjordes på plats på företaget och spelades in på band. Intervjuarna var 

under intervjuerna uppmärksamma på hur medarbetarna uppfattat begreppen självständighet, 

kompetens och samhörighet. Om medarbetarnas bild av begreppen inte stämde med den inom 

SDT förtydligades vad begreppet avsåg i sammanhanget. Sådan information utgick i form av 

exempel från teorin så som att självständighet förtydligades som självstyre och 

självbestämmande. Intervjuerna i delstudie två var mellan 40 och 60 minuter långa. 

Databehandling 

Materialet från den andra delstudien var omfattande och en strukturerad genomgång krävdes 

för att identifiera den relevanta informationen. I likhet med den första delstudien 

transkriberades intervjuerna i den andra delstudien. Då materialet var transkriberat sorterades 

de intervjuades svar under de tillvägagångssätt som svaren var relevanta för. När materialet 

var sorterat under de tillvägagångssätt som identifierats i den första delstudien behandlades 

sedan tillvägagångssätten var för sig. Några av benämningarna på tillvägagångssätten 

justerades efter den första delstudien för att rättvisare spegla det medarbetarna upplevt som 

främjande för deras upplevda självständighet, kompetens och samhörighet. Ett exempel, som 

också syns i Tabell 2, är att det som efter den första delstudien kallats ”ledare som skapar 

tydligt definierade arbetsuppgifter” senare presenteras som ”ledare som skapar frihet inom 

arbetsuppgifter” i resultatet. Totalt identifierades tre tillvägagångssätt för varje behov (i.e. 

självständighet, kompetens och samhörighet). Dessa nio tillvägagångssätt presenteras i 

resultatavsnittet.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I detta avsnitt diskuteras först hot mot studiens interna validitet och reliabilitet. Dessa begrepp 

har förkastats av vissa anhängare av kvalitativa metoder (Jacobsen et al., 2002) men anses av 

författarna som en passande utgångspunkt för reflektioner kring hot mot studiens integritet. 

Avslutningsvis diskuteras också studiens generaliserbarhet. 
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Intern validitet 

Trots att en kvalitativ studie som syftar till att skapa förståelse ofta har relativt små 

validitetsproblem (Holme et al., 1997 s.) finns det anledningen att diskutera denna studies 

validitet. Detta då begrepp som inom SDT har en specifik betydelse operationaliseras i 

studien. Den interna validiteten i studien är beroende av att dessa begrepp uppfattats på ett 

korrekt sätt av både ledare och medarbetare på ELU. Att begreppen förklarats löpande under 

intervjuer kan anses stärkande för validiteten. Samtidigt kan studien också en svaghet i att 

begreppen självständighet, kompetens och samhörighet har översatts från engelskans 

autonomy, competence och relatedness. Det finns en risk att dessa ord har olika betydelser på 

de två olika språken. Behoven inom SDT är dock brett definierade för att kunna omfatta en 

stor mängd olika företeelser (Deci, 2000) och därför kan något varierande betydelse av 

svenska och engelska ord anses ha begränsad betydelse.  

Reliabilitet 

Trovärdigheten i våra studieresultat är beroende av hur vi påverkat de personer vi intervjuat, 

om vi fått ärliga och korrekta svar på våra frågor och om vi tolkat dessa svar på ett korrekt 

sätt. Ledarna och medarbetarna på ELU erbjöds anonymitet vilket minskar risken för att de 

skulle svara på frågorna så som de trodde att de ville att deras överordnade ville (Saunders et 

al., 2009 s.156). De intervjuade kan dock fortfarande ha upplevt att intervjuerna på något sätt 

var övervakande och därför inte alltid varit helt uppriktiga. Utöver ärlighet hos de intervjuade 

finns det också ett potentiellt trovärdighetsproblem i och med studiens omfattning. Det totala 

intervjumaterialet överskred 10 timmar och 100 transkriberade sidor. I och med omfattningen 

på studiematerialet kan viss relevant information ha bortfallit vid bearbetning.  

Generaliserbarhet 

Studiens resultat, de presenterade tillvägagångssätten, bedöms som intressanta för vidare 

forskning. Den teoretiska generaliserbarheten av de identifierade tillvägagångssätten bör 

analyseras i vidare studier. Det ligger inte inom denna studies syfte att göra en statistisk 

generalisering och statistisk generaliserbarhet beaktas därför ej vidare.  

  



23 
  

Resultat av intervjuerna 
Resultatet av intervjuerna presenteras här i form av nio tillvägagångssätt som ledarna på ELU 

kunde använda för att främja medarbetarnas upplevda självständighet, kompetens eller 

samhörighet. För varje huvudområde (i.e. självständighet, kompetens och samhörighet) 

presenteras tre tillvägagångssätt. För att underlätta läsningen av resultatavsnittet presenteras i 

Figur 3 en sammanställning av de nio tillvägagångssätt som ledarna på ELU kunde använda 

sig av. Dessa presenteras sedan i löpande text under respektive huvudområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständighet 

Ledare som skapar frihet inom arbetsuppgifter 

Ledare 

Ledarna uppgav att medarbetarnas arbete till stor del var styrt genom de många interna och 

externa regleringarna. Ledarna menade dock att de gav medarbetarna ansvar inom dessa 

ramar och att det kunde främja medarbetarnas känsla av självständighet. Ledarna försåg 

medarbetarna med en tydlig arbetsuppgift samt mål i form av olika deadlines och utefter det 

fick medarbetarna friheten att själva lägga upp mycket av arbetet. På så sätt menade de att 

medarbetarna kunde få vara självständiga inom de givna ramarna. 



24 
  

”Vi kontrollerar inte medarbetarna, vi kontrollerar arbetet.”(Ledare 1) 

 

Medarbetare 

Trots att medarbetarna höll med om att deras arbetsuppgift kunde ses som styrt på flera olika 

sätt, uttryckte samtliga av de intervjuade att de kände sig självständiga i sitt arbete. För att 

medarbetarna skulle känna sig självständiga inför en arbetsuppgift var det viktigt att deras 

uppgiftsbeskrivningar innehöll tydliga mål och att de fick tillgång till rätt information om 

uppgiften. Samtidigt skulle uppgiften också lämna rum för medarbetaren att lösa uppgiften på 

sitt eget sätt. Ett exempel som medarbetarna på ELU tog upp var att jobba utifrån en tidigare 

utvecklad ritning. När medarbetarna skulle utveckla en ny ritning såg de inte en tidigare mall 

som hämmande för självständigheten. Så länge ledarna visade vad som skulle göras istället 

för hur det skulle göras menade medarbetarna att de fortfarande kände sig självständiga. 

”Att få en väl definierad uppgift som är ‘hit ska vi i slutändan, och här har 

du underlaget’, tycker jag bara är skönt. Men däremot om det presenteras 

som ‘så här ska du göra’ så hämmar det känslan av att vara 

självständig.”(Medarbetare 2) 

Ledare som minskar kontroll genom kommunikation 

Ledare 

Genom att hålla en god kommunikation till medarbetarna fick ledaren en känsla för hur 

medarbetaren låg till kunskapsmässigt och kunde därmed justera kontrollen av deras arbete. 

Med tiden kunde ledarna på så sätt låta en medarbetare jobba allt mer självständigt. Ledarna 

menade att det var viktigt att reglera kommunikationen utifrån hur mycket stöd medarbetaren 

behövde för att jobba självständigt. Kommunikationen mellan medarbetarna och ledarna var 

därför viktiga faktorer för att kunna låta medarbetarna jobba självständigt. 

”Genom att ligga nära får man ett grepp på hur det går för medarbetarna 

och då vet man om den är redo när en uppgift kommer in.”(Ledare 3) 

 

Medarbetare 

Flera av medarbetarna ansåg att kommunikationen med ledarna var grundläggande för att de 

skulle kunna arbeta självständigt. Medarbetarna upplevde inte den löpande rapporteringen till 

uppdragsledaren som begränsade för självständighetskänslan då de menade att 

kommunikationen reglerades utefter det stöd som medarbetaren behövde i sitt arbete.  Att 

kommunikationen reglerades utefter behov var viktigt för att medarbetarna inte skulle uppleva 
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att de var kontrollerade. En oerfaren medarbetare kunde behöva kommunicera mer med sin 

ledare för att kunna jobba självständigt och för en erfaren medarbetare behövdes inte lika 

mycket utbyte.  

”Är man inte självständig och vill bli det så kan nog nära kommunikation 

främja, om man får lite stöd så blir det lättare att jobba sen. Men om man 

redan är det så blir det störande för självständigheten. Jag har den 

kommunikationen som behövs med min ledare, om jag behöver prata så går 

jag till honom.” (Medarbetare 6)  

Ledare som anpassar information  

Ledare 

I intervjun med ledarna tog vissa av uppdragsledarna upp att de anpassade informationen 

kring de ekonomiska och tidsmässiga villkoren utifrån vilken effekt de trodde att det hade på 

medarbetaren för att inte begränsa självständigheten. Ledarna kunde till exempel tona ner 

vikten av en deadline om de visste att den skulle stressa medarbetarna. 

”Ibland kan medarbetare bli väldigt stressade när de får reda på ‘det är 

bara den här tiden och den här budgeten som vi måste följa’. Så det är lite 

personligt hur medarbetare är och hur man lägger fram det 

varierar.”(Ledare 2) 

 

Medarbetare 

Medarbetarna höll med om att det var fördelaktigt att ledarna tog hänsyn till och anpassade 

information kring de ekonomiska och tidsmässiga villkoren utefter hur ledarna trodde att 

medarbetaren påverkades av informationen. Detta ansåg medarbetarna kunde vara fördelaktigt 

då sådan information kunde ha negativ inverkan på självständigheten. Trots att medarbetarna 

uppgav att informationen kunde ha en negativ påverkan även på deras egna upplevda 

självständighet föredrog de ofta att få så mycket information om deras projekt som möjligt. 

Detta då medarbetarna ansåg att informationen bidrog till bättre förståelse för 

omständigheterna i ett projekt. Medarbetarna påpekade dock att det kunde vara bra att 

informationen anpassades för andra medarbetare på företaget då vissa medarbetare kunde vara 

känsligare än andra för pressen som informationen kunde medföra.  

”Jag tror att det är väldigt individuellt om man vill ha den informationen 

och känna den pressen” (Medarbetare 6) 
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Kompetens 

Ledare som ger feedback 

Ledare 

Ledarna hade en stark tro på att både formell och informell feedback kunde stärka 

medarbetarnas känsla av kompetens i arbetet. Formell feedback gavs framförallt vid årliga 

utvecklingssamtal. Till medarbetare som jobbat mindre än tre år erbjöds även extra 

uppföljningssamtal två till tre gånger om året. Samtalen strukturerades efter ett antal punkter 

som bland annat tog upp vad medarbetaren gjorde bra och hur medarbetaren ville utvecklas. 

Ledarna menade att det var viktigt att visa att de ”såg” varje medarbetare och gav dem 

informell feedback. Enligt ledarna var informell feedback något medarbetarna uppskattade 

och efterfrågade av ledarna. Informell feedback hade ledarna för avsikt att ge då och då i det 

dagliga arbetet. 

”Även om det inte är formellt inplanerat så sker det indirekt. Det (feedback- 

vår anm.) försöker jag ge för jag vet att det är uppskattat. Det är viktigt att 

försöka hitta något positivt.” (Ledare 2) 

Medarbetare 

Samtliga medarbetare tyckte att både formell och informell feedback från ledarna var 

betydande för att främja deras känsla av kompetens. Feedbacken ansågs understödja 

självförtroendet och ge medarbetarna en trygghetskänsla. Det i sin tur främjade deras 

upplevda kompetens. Medarbetarna tog upp att det var viktigt att feedbacken kändes genuin 

och ärlig för att de skulle kunna ta åt sig och känna sig mer kompetenta. Negativ feedback var 

efterfrågad av vissa medan andra menade att den negativa feedbacken snarare kunde ha 

negativ inverkan på hur pass kompetenta de kände sig. Den formella feedbacken som 

exempelvis gavs vid utvecklingssamtalen ansågs vara viktig för att få respons på att det fanns 

en långsiktig plan för att utveckla kompetensen.  

”Ja, man växer ju. Beroende på vilken kritik det är. Det ska vara så att man 

känner att man har gjort något bra själv och att man får höra 

det.”(Medarbetare 1) 

Ledare som erbjuder utvecklingsmöjligheter 

Ledare 

Ledarna ansåg att det var viktigt att skapa utvecklingsmöjligheter på företaget och att följa 

upp medarbetarnas utveckling. Ledarna menade också att detta var något som medarbetarna 
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själva hade betonat vikten av. Det som på ELU kallas för en teknikgrupp är ett konkret 

exempel på de en utvecklingsmöjlighet som ELU gav sina medarbetare. I en teknikgrupp 

samlas medarbetare för att utveckla företagets teknik inom ett område, till exempel betong- 

eller stålkonstruktion. Även om ledarna tyckte att det var viktigt att kunna erbjuda 

utvecklingsmöjligheter på företaget menade ledarna att det var omöjligt att ha en medarbetare 

under ständig utveckling. Dels på grund av ekonomiska skäl och dels till följd av det 

begränsade antalet uppdrag.  

”Vi måste vara attraktiva som arbetsgivare. Vi försöker ge dem de 

utvecklingsmöjligheter som de önskar. Men samtidigt kan vi ju inte trolla 

heller. Vi har ett visst antal jobb och de är dem vi kan erbjuda. ” (Ledare 4) 

Medarbetare 

Under intervjuerna med medarbetarna framkom det att majoriteten av medarbetarna ansåg att 

det var viktigt att företaget kunde erbjuda utvecklingsmöjligheter till sina medarbetare. Detta 

då de gjorde att medarbetarna kunde utvecklas och på det sättet bli mer kompetenta. Det 

visade sig att medlemskap i teknikgrupper var uppskattat. Att få testa på olika typer av 

uppgifter inom olika områden uppgavs också som främjande för den upplevda kompetensen.  

”Man växer väl för att det är ett betyg på att de satsar på en” (Medarbetare 1) 

Vidare diskuterades det faktum ”att det inte går att ha någon under ständig utveckling” och 

situationer då en medarbetares önskemål kring utvecklingsmöjligheter inte kan tillgodoses.  

Intervjuerna visade på en viss komplexitet då situationen krävde både initiativtagande och 

förståelse från såväl medarbetare som från ledare för att medarbetaren lättare skulle kunna ge 

avkall på utvecklingsmöjligheter, och därmed upplevd kompetens. Medarbetarna menade att 

det var viktigt att ledarna uppmärksammade önskemålen gällande arbetsuppgifter, samtidigt 

uttryckte de förståelse för att det fanns trögheter i systemet som gjorde att de inte alltid fick de 

arbetsuppgifter som de önskade. Dessa trögheter uppstod då medarbetare kunde bli 

uppbundna i ett och samma projekt en längre tid, ibland i flera år och att de därmed kunde 

missa chansen att få jobba i andra uppdrag som kom in till ELU. När en medarbetare väl var 

klar med ett uppdrag var det inte heller alltid så att det fanns beställda uppdrag som passade 

utvecklingsmässigt. I de fall då det inte fanns utvecklingsmässigt passande uppdrag kunde 

medarbetarna få uppgifter som inte ansågs utvecklande.  

För att hantera denna situation på bästa sätt ansåg vissa medarbetare att det kunde vara viktigt 

att ledarna att i enskilda fall förklarade och skapade bättre förståelse för fördelningen av 
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arbetsuppgifterna. Genom att ledarna förbättrade medarbetarens förståelse för situationen blev 

det lättare för medarbetaren att acceptera den uteblivna tillfredställelsen av behovet. 

”Det gäller att skapa förståelse. Det är ju schysst om man får reda på hur 

man(ledarna, vår anm.) har tänkt.”(Medarbetare 8) 

Ledare som värderar olika kompetenser 

Ledare 

I intervjun med ledarna diskuterades det att det var viktigt att värdera medarbetares olika 

kompetenser. Utöver den arbetstekniska kompetensen menade ledarna att det även fanns 

andra kompetenser som var viktiga att medarbetarna besatt, till exempel social kompetens. Att 

väga in alla en medarbetares olika kompetenser tog även några av ledarna upp som viktigt för 

att medarbetarna skulle känna sig rättvist bedömda och kompetenta.  

”All sorts kompetens utöver den tekniska kompetensen ska ju också 

värderas. Vilka egenskaper man har, om man är social, det finns olika 

sorters kompetenser. Vi värderar helheten.”(Ledare 1) 

Medarbetare 

För att stärka känslan av att vara kompetent ansåg medarbetarna att det var viktigt att ledarna 

var öppna för att värdera olika kompetenser i olika sammanhang. För det första diskuterade 

medarbetarna att olika kompetenser var relevanta för olika situationer. Vilken kompetens som 

borde värderas berodde mycket på sammanhanget menade flera av medarbetarna. Exempelvis 

var det flera som tog upp att det var viktigt att olika kompetenser vägdes in vid 

utvecklingssamtal och vid löneförhandlingar. Samtidigt gavs exempel på situationer där de 

ansåg att all kompetens inte behövde värderas. 

”Det beror på situationen. Om det gäller lönesamtal eller utvecklingssamtal 

så vill jag självklart att allt ska vägas in, helst mina positiva sidor (skratt). 

Inte bara stirra på hur snabb man är på att dra musen, utan även hur man 

fungerar med andra, vad man som person kan bidra med på företaget, har 

man bra hand med nya till exempel, passar man som mentor och så. Men om 

det handlar om att bedöma hur snabbt jag kan ta fram en överbyggnad till 

en stålbro så spelar det ingen roll hur jag fungerar med andra, och jag 

skulle inte känna mig mindre kompetent om min chef inte värderade alla 

mina kvalitéer i det fallet.” (Medarbetare 7) 

För det andra diskuterades det under intervjuerna att vissa kompetenser inte var lika lätta att 

värdera som de rent tekniska kompetenserna. Egenskaper som att vara flexibel eller göra det 

som efterfrågas utan att opponera sig eller klaga ansågs vara mer svårvärderat, men att få 
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uppskattning för det skulle kunna stärka känsla av kompetens lika mycket som när den 

matematiska kompetensen uppskattas menade vissa av medarbetarna. 

Samhörighet 

Ledare som är goda exempel 

Ledare 

Intervjuerna visade att ledarna ansåg att de kunde främja samhörigheten på företaget genom 

att föregå med gott exempel och förespråka öppenhet och prestigelöshet samt icke-

konkurrens. Genom att ledarna förespråkade vissa värderingar hoppades ledarna att 

värderingar skulle spridas på företaget och bli en naturlig del av arbetsklimatet. 

”Ledarna måste hela tiden bana vägen och vara ett rättesnöre i en 

organisation.”(Ledare 1)  

”Ledarna har satt en nivå för hur man ska jobba och att det ska vara väldigt 

öppet och att man ska hjälpas åt, och hela den biten. Sen har jag alltid 

upplevt att det inte funnits någon konkurrens mellan medarbetarna eller 

mellan någon här egentligen.”(Ledare 2)  

Medarbetare 

Medarbetarna tyckte att ledarna kunde påverka samhörigheten genom att försöka föregå med 

gott exempel. Samtligt upplevde medarbetarna också att de själva kände ett ansvar att värna 

om de värderingar de värderingarna som ledarna förespråkade. Under temat ledarna som 

ambassadörer för vissa värderingar diskuterades vidare öppenhet och prestigelöshet samt 

konkurrens.  

Öppenhet och prestigelöshet var något som alla de intervjuade tyckte karaktäriserade deras 

arbetsplats och bidrog till samhörighet. Flera tog upp att de inte kände av någon prestige 

mellan medarbetarna och de beskrev arbetsklimatet som hjälpsamt. De menade att det inte var 

något problem att vända sig till sina ledare eller andra medarbetare med frågor. Medarbetarna 

pratade även om en platt organisationsstruktur som ett exempel på hur öppenheten tog sig i 

uttryck på ELU. 

”Har man öppenhet så är det lättare att nå samhörighet än att du ska kliva 

över staket och genom dörrar” (Medarbetare 5) 

”Jag upplever inte att vi har några skikt. Eller visst har vi det, vissa har ju 

andra befogenheter, men för samhörigheten, då är det ingen skillnad” 

(Medarbetare 7) 
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Flera av medarbetarna höll med om att ledarnas förespråkande av ett arbetsklimat med låg 

konkurrens främjade samhörighetskänslan. Alla medarbetare beskrev graden av konkurrens 

på företaget som relativt låg. En viss konkurrens kunde dock uppstå när uppdrag fördelades. 

Denna konkurrens ansågs ha två sidor. Å ena sidan beskrev vissa av medarbetarna att det 

upplevde att det blev en tävling om projekten vilket kunde ha en negativ effekt på 

samhörigheten. Å andra sidan var det flera av medarbetarna som menade att en lagom mängd 

konkurrens kunde ha en sporrande effekt och att det inte behövde hämma 

samhörighetskänslan.  

”Har man samhörighet så hålls konkurrensen nog på en bra nivå” 

(Medarbetare 8) 

Ledare som sprider information 

Ledare 

Ledarna pratade om informationsspridning som en positiv bidragande faktor för 

samhörigheten. Ledarna försökte både sprida allmän information om vad som försegick på 

företaget och specifik information om företagets resultat. Ledarna hade en tro på att 

informationsspridningen bidrog till samhörighet genom att medarbetare upplevde att de 

bidragit till företagets framgångar. Ledarna tog också upp att allmän informationsspridning 

var något som medarbetarna själva hade betonat vikten av. Samtidigt medgav ledarna att detta 

var något de kunde slarva med ibland och att det medfört kritik från medarbetarna. 

”Det är viktigt att medarbetarna vet att det går bra för företaget” (Ledare 1) 

”Det gäller ju att man har den här vi-känslan även i projekten. Det är det 

som vi ofta får kritik för, att vi inte informerar så mycket, att vi inte har 

några informationsmöten och talar om vad vi gör och så. (Ledare 2) 

Medarbetare 

Samtliga medarbetare upplevde att allmän informationsspridning hade positiv effekt för 

samhörigheten. Däremot hade medarbetarna mer skilda uppfattningar om betydelsen av att få 

ta del av resultatet och hur sådan information påverkade deras upplevda samhörighet. 

Medarbetarna var eniga om att allmän information kring vad som hände på företaget var 

positivt för samhörigheten. Medarbetarna upplevde att när förståelsen för vad som pågick på 

andra ställen i företaget ökade blev det också lättare att känna samhörighet med de som 

jobbade där.  
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”Det är viktigt att man får veta hur det går och lite övergripande om vad 

som händer i andra projekt. Inte bara det man själv håller på med. Då får 

man direkt samhörighet och större tillhörighet med hela 

företaget.”(Medarbetare 6) 

Gällande information kring företagets resultat var medarbetarnas åsikter mer skilda. Många 

tillfrågade ansåg att det kunde vara positivt för samhörigheten att veta att det gick bra för 

företaget. Vissa menade dock att det kunde bli tydligt vilka avdelningar det gick mindre bra 

för, och att kommunikation av resultat kunde skada samhörigheten mellan avdelningar med 

bra och dåliga resultat.  

”När man säger den här avdelningen har gått bra och den där har gått dåligt - då 

blir det ju inte samhörighet där emellan i alla fall.”(Medarbetare 3)  

Ledare som arrangerar och deltar i sociala aktiviteter 

Ledare 

Flera av ledarna berättade om att deras chefer alltid legat nära och interagerat med 

medarbetarna. Detta var nu någonting de själva försökte efterleva då de ansåg att 

interaktionen med medarbetarna främjade samhörigheten. I intervjuerna med ledarna 

framkom det att de ansåg att det var viktigt att det skapades tillfällen för medarbetarna att 

umgås, både på och utanför arbetet, då de menade att det hade en positiv effekt på 

samhörigheten. Under arbetstid sågs både gemensam fika och lunch som naturliga och 

betydelsefulla tillfällen att umgås. Ledarna berättade att ett flertal aktiviteter ordnades på olika 

nivåer på företaget för att skapa tillfällen för interaktion och på så sätt främja medarbetarnas 

upplevda samhörighet. Vissa aktiviteter arrangerades för hela företaget, både Stockholm- och 

Göteborgskontoret, som exempelvis som årliga företagskickoffer. På Stockholmskontoret 

arrangerades också månatliga aktiviteter för alla medarbetare av en tillsatt Trivselgrupp. 

Trivselgruppen arrangerar aktiviteter så som go-cart, vinprovning, stadsvandringar och 

idrottsaktiviteter. Andra aktiviteter arrangerades separat på avdelningarna, exempelvis hade 

ledarna på anläggningsavdelningen nyligen initierat after works sista fredagen i varje månad. 

Ledarna hade en stark tro på att alla tillfällen att umgås främjade samhörigheten och att detta 

sedan i sin tur medförde flera positiva effekter för företaget som helhet. 

”Och det försöker man kvarhålla nu när man blivit uppdragsledare, så att 

det ska leva vidare. Mina chefer har alltid varit delaktiga i det man gör och 

det tror jag har varit väldigt viktigt. Och så är det nu också.” (Ledare 4) 
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Medarbetare 

Många av medarbetarna upplevde att ledarnas deltagande i sociala och arbetsrelaterade 

aktiviteter hade en positiv effekt på deras upplevda samhörighet. Vissa medgav att de inte 

alltid var med på aktiviteterna även om de såg ett värde i att företaget skapade tillfällen för 

medarbetarna att umgås och lära känna varandra. Medarbetarna betonade att interaktionen 

bidrog till en mer personlig relation mellan medarbetare och ledare som de i sin tur tyckte 

främjade samhörigheten. Aktiviteter på företagsnivå, avdelningsnivå och gruppnivå ansågs av 

medarbetarna fylla olika funktioner
2
. Medarbetarna var dock överens om att alla sociala 

aktiviteter som arrangerades bidrog till samhörigheten på företaget.  

”Jag tycker att bara en avdelnings-after work där de (ledarna – vår anm.) 

kanske är med är bra. Det har inte varit så många medarbetare som varit 

med, men jag tror att allt sådant där man gör är bra. Man skapar ju sig en 

annan bild då man kommer ifrån sina vanliga fasta roller. Det bryter liksom 

ner rollerna lite och man ser andra sidor.” (Medarbetare 8) 

.   

 

  

                                                           
2
 Indikationer fanns på att aktiviteter på olika nivåer alla hade sina för-och nackdelar. Dessa var dock inte 

tillräckligt tydliga för att forma ett mönster och redovisas därför inte. 
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Analys 

I detta avsnitt följer en analys av de nio tillvägagångssätt som ledarna på ELU använde sig av 

för att främja medarbetarnas upplevda självständighet, kompetens och samhörighet. 

Tillvägagångssätten jämförs med tidigare resultat av studier inom SDT för att visa på vilka 

tidigare resultat som styrkts i vår studie samt vilka tillvägagångssätt som är intressanta för 

vidare studier.  

Självständighet 

I intervjuerna visade det sig att ledarna på ELU kunde främja medarbetarnas upplevda 

självständighet på flera sätt. För det första kunde självständigheten främjas genom att ledarna 

gav medarbetarna en tydligt definierad uppgift och skapade valfrihet inom arbetsuppgiften. 

För det andra visade det sig att ledarna via en god kommunikation successivt kunde minska på 

kontrollen och därmed främja självständigheten. För det tredje kunde medarbetarnas 

självständighet främjas genom att ledarna anpassade informationen kring de tidsmässiga och 

ekonomiska villkoren.  

Ledare som skapar frihet inom arbetsuppgiften  

Ledarna visade sig kunna främja medarbetarnas upplevda självständighet genom att ge dem 

tydliga arbetsuppgifter och frihet att planera arbetet inom denna uppgift. Medarbetarna delade 

nämligen uppfattning om att de fortfarande kunde vara självständiga då betoningen låg på 

”vad som ska uppnås” i stället för ”hur det ska uppnås”. Denna effekt har tidigare studerats 

inom SDT av Thomas (2000). Thomas fann att självständighet kan främjas trots att en individ 

fortfarande kan var kontrollerad, exempelvis genom en styrd uppgift, genom att individen ges 

frihet inom vissa strukturerade ramar. Samtidig argumenterar Stone et al. (2009) för att ledare 

som förtydligar medarbetares ansvarsområden lättare kan motivera sina medarbetare. Att 

frihet inom en styrd arbetsuppgift medför upplevd självständighet har alltså tidigare både 

studerats och argumenterats för. Detta resultat är intressant då det indikerar att uthållig 

motivation kan uppstå i en kontrollerad arbetssituation och bör studeras vidare.  

Ledare som minskar kontroll genom kommunikation 

Resultaten från intervjuerna visade att kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna 

främjade medarbetarnas upplevda självständighet. Genom kommunikationen fick ledaren en 

känsla för hur medarbetaren låg till kunskapsmässigt vilket gjorde det möjligt för ledarna att 
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justera kontrollen av medarbetarnas arbete. Medarbetarna bekräftade också att deras 

kommunikation med ledarna resulterade i att de blev mer självständiga. Detta resultat kan 

diskuteras utifrån de grunder som behovet självständighet står för. Teorin utgår från att 

behovet av att känna självständighet handlar om självstyre och att människan inte vill känna 

sig kontrollerad. Medarbetarna angav att de inte upplevde sig styrda eller kontrollerade av 

kommunikationen, utan att det snarare var en förutsättning för att deras arbete skulle fungera. 

Detta resultat ligger i linje med Ryan och Deci (2000) som hävdar att självständighet inte är 

det samma som att vara oberoende. Avgörande för upplevd självständighet är om 

medarbetaren upplever ledare som kontrollerande.  I och med att medarbetarna menade att 

kommunikationen justerades efter behov skulle det kunna förklara varför medarbetarna inte 

uppfattade kommunikationen till ledarna som kontrollerande. Inom SDT har kommunikation 

inte studerats i förhållande till självständighet tidigare. Det kan därför vara intressant att 

vidare undersöka hur ledare kan använda kommunikation för att främja upplevd 

självständighet hos medarbetare. 

Ledare som anpassar information  

Ledarna på ELU försökte främja medarbetarnas självständighet genom att anpassa 

informationen de gav medarbetarna. Medarbetarna medgav att information om ekonomiska 

och tidsmässiga villkor kunde ha en negativ inverkan på självständigheten men att de trots det 

föredrog att få ta del av informationen. Många av medarbetarna föredrog att få ta del av 

informationen då de ansåg att det bidrog till att de bättre förstod sin arbetssituation. Detta 

resultat kan tyckas något tvetydigt. Medarbetarna menade dock att ledarna faktiskt kunde 

främja upplevd självständighet genom att anpassa informationen de fick.  Att medarbetarna 

ofta ville ha information som kunde hämma deras självständighet bör dock beaktas i vidare 

studier
3
.  

 

Kompetens 

Resultaten från intervjuerna visade att ledarna på ELU kunde främja medarbetarnas upplevda 

kompetens på flera olika sätt. För det första kunde feedback göra så medarbetarna kände sig 

kompetenta. För det andra visade sig att ledarna kunde främja medarbetarnas upplevda 

                                                           
3
 Förhållanden kan indikera allt från att medarbetarna inte premierar sin egen motivation eller att ett annat 

behov (i.e. kompetens eller samhörighet) tillfredsställdes av informationen till att SDT inte är användbart i 
denna situation. 
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kompetens genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter. För det tredje kunde ledarna främja 

medarbetarnas känsla av att vara kompetenta genom att värdera alla en medarbetares olika 

kompetenser. 

Ledare som ger feedback 

Ledarnas tro på att feedback kunde stärka medarbetarnas känsla av att känna sig kompetenta 

stämde överens med medarbetarnas syn på feedback och den effekt återkopplingen hade.  

Majoriteten av medarbetarna tyckte att feedbacken bidrog till att de kände sig mer 

kompetenta. Många som betonade att det var viktigt att feedbacken kändes genuin och ärlig. 

Vissa menade att negativ feedback kunde göra att de kände sig mer kompetenta medan andra 

tyckte att det gjorde att de kände sig mindre kompetenta. Att beröm kan främja en människas 

upplevda kompetens har konstaterats av bland annat Boggiano och Ruble (1979). Stone et al. 

(2008) menar också att berömmen måste upplevas vara uppriktig och specifik för att en 

människa ska kunna ta åt sig av den. Dessa tidigare studier ger oss stöd för att uppriktig 

feedback från ledarna kunde främja medarbetarnas upplevda kompetens. Vissa av 

medarbetare menade även att negativ feedback kunde stärka kompetensen medan andra 

snarare tyckte att negativ feedback gjorde att de kände sig mindre kompetenta. Stone et al. 

(2008) understryker att negativ feedback bör vara faktamässig och icke-dömande för att den 

ska stärka känslan av att känna sig kompetent då den annars kan få motsatt effekt. Feedback 

är ett av de mest välstuderade tillvägagångssätten för att skapa uthålligt motivation. Feedback 

har nu också knutits till upplevd kompetens i denna studie. Feedback kan enligt författarna 

vara ett intressant tillvägagångssätt att rekommendera till praktiker som vill skapa uthållig 

motivation. 

Ledare som erbjuder utvecklingsmöjligheter 

Ledarnas tro på att utvecklingsmöjligheter kunde främja medarbetarnas upplevda kompetens 

bekräftades av medarbetarna. Medarbetarna betonade att det var viktigt att företaget kunde 

erbjuda utvecklingsmöjligheter då det främjade deras känsla av att känna sig kompetenta. 

Detta resultat är i linje med argumentation i Broeck et al. (2010) som beskriver behovet av 

kompetens som att människan behöver utforska omgivningen samt engagera sig i utmanande 

uppgifter för att utveckla kompetensen. Utvecklingsmöjligheterna gav medarbetarna tillfälle 

att prova på nya och utmanande uppgifter som utvecklade kompetensen och skulle därmed 

kunna förklara hur ledarna kunde främja tillfredställelsen av behovet kompetens genom att 
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skapa utvecklingsmöjligheter på företaget. Hur utvecklingsmöjligheter som främjar upplevd 

kompetens bör utformat är ett intressant föremål för vidare studier. 

Samtidigt medgav ledarna att det var omöjligt för företaget att ha någon under ständig 

utveckling. För att hantera denna situation på bästa sätt, utifrån ett ledarperspektiv, framkom 

det för det första att det var viktigt att ledarna uppmärksammade medarbetares önskemål 

gällande utvecklingsambitioner. För det andra blev det viktigt att ledarna försökte skapa 

förståelse i de fall då en medarbetares önskemål blev åsidosatta. Genom att detta gjordes blev 

det lättare för medarbetaren att acceptera situationen och den uteblivna 

kompetensutvecklingen.  

Tidigare studier har visat att meningsfulla motiv (Deci et al., 1994) samt erkännanden av 

individens perspektiv bidrar till att personen i fråga kan bli mer motiverad (Deci 1989). Hur 

andra ledare som likt ledarna på ELU inte kan ha sina medarbetare under ständig utveckling kan 

motivera genom att förklara och lyssna på medarbetarna är ett intressant område för vidare forskning. 

Ledare som värderar olika kompetenser 

Ledarna menade att en viktig del av deras jobb vara att värdera medarbetarnas kompetens på 

rätt sätt. Ledarna menade att det fanns flera olika sorters kompetenser och att en viktig del av 

deras jobb var att sammanväga alla kompetenser som en medarbetare hade. Medarbetarna 

uppgav också att det var viktigt för deras känsla av kompetens att alla deras olika 

kompetenser uppskattades. Framförallt ville medarbetarna att alla deras kompetenser skulle 

värderas i samband med lönesamtal och utvecklingssamtal. 

Resultaten från intervjuerna indikerar att det är viktigt att en medarbetare bedöms utifrån fler 

olika kompetenser. Att människor har ett behov av att känna sig kompetenta är explicit inom 

SDT. Att medarbetarna upplevde att de hade flera olika kompetenser som alla var viktiga att 

uppmärksamma är dock något som inte fångats i tidigare studier. Området är speciellt 

intressant för vidare studier då en god uppfattning om vad medarbetare faktiskt uppfattar som 

deras kompetens är nödvändig för att vidare studier av hur behovet av kompetens kan 

tillfredsställas.  

Samhörighet 

Resultaten från studien visade flera sätt genom vilka ledarna kunde främja medarbetarnas 

upplevda samhörighet. För det första kunde ledarna främja samhörigheten genom att föregå 
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med gott exempel och förespråka öppenhet och prestigelöshet. Det andra sättet var genom att 

sprida allmän information om företaget och ibland också företagets resultat. För det tredje 

kunde ledarna engagera medarbetarna i sociala aktiviteter.  

Ledare som är goda exempel 

Resultaten visade att ledarna försökte att föregå med gott exempel genom att förespråka 

öppenhet, prestigelöshet och icke-konkurrens och därmed främja medarbetarnas upplevda 

samhörighet. Att ledarna föregick med gott exempel medförde att medarbetarna själva också 

kände ett ansvar att förespråka dessa värderingar.  

Att föregå med gott exempel avsåg för det första att förespråka öppenhet och prestigelöshet. 

Ledarna menade att det var viktigt att ha ett öppet organisationsklimat utan prestige för att 

främja samhörigheten. De intervjuade medarbetarna uppgav att de upplevde att arbetsmiljön 

var öppen och prestigelös. Medarbetarna menade att öppenheten och prestigelösheten bland 

annat tog sig uttryck i en platt organisationsstruktur och att alla kunde fråga alla på företaget. 

Deci (1989) menar att ledare kan skapa motivation genom öppenhet och inbjuda 

medarbetarna att dela med sig av sin uppfattning. Stone et al. (2008) menar att ledare bör 

undvika att sätta sig i expertrollen då detta bidrar till att medarbetarens roll blir mer passiv 

och därmed har negativ effekt på öppenheten och motivationen. Öppenhet och prestigelöshet 

är alltså relativt väl studerat i förhållande till uthållig motivation. Att ledare kan skapa 

öppenhet och prestigelöshet genom att vara förebilder har nu också indikerats i denna studie. 

Ytterligare studier av hur ledare kan skapa uthålligt motivation genom att agera som 

förebilder och förespråka öppenhet och prestigelöshet skulle därför kunna resultera i 

rekommendationer till praktiker. 

Att föregå med gott exempel avsåg för det andra att förespråka en konkurrensfri miljö. De 

intervjuade medarbetarna uppgav att de upplevde att arbetsmiljön var relativt fri från 

konkurrens. Intern konkurrens har tidigare studerats inom ramarna för SDT.  Vansteenkiste 

och Deci (2003) rekommenderar ledare, som vill maximera motivationen i en organisation, att 

minimera intern konkurrens. Medarbetarna i vår studie höll till viss del med om att 

konkurrens kunde vara skadligt för samhörigheten. De uttryckte också att konkurrens inte 

alltid behövde vara skadligt för samhörigheten. Det är därför motiverat att vidare studier 

undersöker om en viss grad av konkurrens inte hämmar uthålligt motivation.  
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Ledare som sprider information 

Ledarna på ELU försökte skapa samhörighet genom att sprida information. Den positiva 

effekten på samhörigheten bekräftades av medarbetarna. Den information som medarbetarna 

var mest positivt inställda till var information om andra avdelningar och projekt. Vissa av 

medarbetarna menade också att information om hela företagets resultat kunde ha en positiv 

påverkan på samhörigheten även om det fanns skilda åsikter om detta.  

Informationsspridning i företag har inte explicit undersökts inom ramarna för SDT. 

Informationsspridningen har dock vissa beröringspunkter med slutsatser av Deci et al. (1994). 

I det experimentet konstaterades att människors motivation inför en uppgift stärks om de vet 

varför de utför en uppgift. Genom informationsspridningen kan medarbetarna på ELU ha fått 

en bättre uppfattning om andras uppgifter och då också fått bättre förståelse för sin egen 

uppgift. Medarbetarna kan genom informationsspridning alltså ha fått reda på varför just deras 

arbetsuppgift var viktig i ett större sammanhang vilket därmed kan ha bidragit till att stärka 

deras känsla av samhörighet.  

Denna studie indikerar att informationsspridning är ett fungerande sätt för ledare att främja 

upplevd samhörighet hos medarbetare. Hur denna informationsspridning bör utformas och om 

den bör bestå i allmän information, om vad som försiggår på företaget, eller vara specifik, till 

exempel om företagets resultat kan vara intressant för vidare studier att undersöka. 

Ledare som arrangerar och deltar i sociala aktiviteter 

Ledarna uppgav att interaktionen mellan ledare och medarbetare alltid hade varit en naturlig 

del av arbetsmiljön på ELU. Samtidigt såg ledarna ett direkt värde i interaktionen och menade 

att det var viktig för att främja samhörigheten. Det framkom i resultaten att medarbetarna 

uppskattade ledarnas interaktion då det ledde till en mer personlig relation och att de också 

ansåg att det ofta hade en direkt effekt på samhörigheten. Att ledarnas interaktion med 

medarbetarna kunde skapa en upplevd samhörighet hos medarbetarna är helt i linje med 

tidigare studier inom SDT. Även om sambandet inte har observerats i på faktiska arbetsplatser 

tidigare visade en studie av Ryan et al. (1994) att elever i skolan blev mer motiverade när 

deras lärare visade intresse och interagerade med dem. Detta talar för att ledare likt lärare med 

elever kan ledare skapa en upplevd samhörighet genom att interagera med medarbetare. Att 

interaktion leder till en mer personlig relation som i sin tur främjar samhörigheten är också ett 

välkänt fenomen inom SDT. Behovet av samhörighet kan enligt Deci och Ryan (2000) bland 

annat tillfredsställas genom att utveckla nära och personliga relationer, vilket skulle kunna 
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förklara varför den personliga relationen som uppstod mellan ledare och medarbetare kan ha 

bidragit till tillfredställande av behovet av att känna samhörighet. 

I det här fallet underlättades interaktionen genom arrangerade social aktiviteter. Sociala 

aktiviteter på arbetsplatser har inte explicit studerats inom ramarna för SDT tidigare. Sociala 

aktiviteter är heller inte ett väl definierat begrepp och kan förmodligen stimulera medarbetares 

behov av samhörighet i flera former. Möjligheten för ledare att främja upplevd samhörighet 

hos medarbetare genom att interagera med dem är ett intressant område för vidare studier. 

Dessa studier skulle kunna använda arrangerade sociala aktiviteter som studiemiljö.  
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Slutsats och framtida forskning 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att identifiera och beskriva olika tillvägagångssätt som ledarna på 

ELU kan använda sig av för att främja medarbetarnas upplevda självständighet, kompetens 

och samhörighet. I denna studie har därmed nio sådana tillvägagångssätt identifierats och 

beskrivits. Dessa tillvägagångssätt är inte nödvändigtvis de bästa, smidigaste eller smartaste 

tillvägagångssätten. De är istället nio tydliga sätt som vi identifierat som fungerande på ELU. 

Dessa tillvägagångssätt sammanfattas nedan och därefter diskuteras studiens praktiska 

implikationer samt betydelse för vidare forskning.  

Självständighet 

För att främja medarbetarnas upplevda självständighet kunde ledarna på ELU för det första ge 

medarbetarna frihet inom deras arbetsuppgift. Mer konkret innebar det att ledarna kunde 

främja medarbetarnas upplevda självständighet genom att ge dem tydliga mål och 

ansvarsområden men samtidigt låta medarbetarna själva lägga upp sitt eget arbete inom 

uppgiftens ramar. För det andra kunde ledarna främja medarbetarnas upplevda självständighet 

genom att upprätthålla en god kommunikation mellan ledare och medarbetare. Det var dock 

viktigt att denna kommunikation reglerades så att medarbetarna inte kände sig kontrollerade. 

För det tredje kunde ledarna främja medarbetarnas upplevda självständighet genom att 

anpassa information kring de ekonomiska och tidsmässiga villkoren på ett sådant sätt att 

medarbetarna i vissa fall upplevde mindre stress och mer självständighet.  

Kompetens 

För att främja medarbetarnas upplevda kompetens kunde ledarna på ELU för det första ge 

medarbetarna feedback. Feedbacken i sig hade en direkt påverkan på den upplevda 

kompetensen men det var viktigt att den var ärlig, saklig och ickedömande för att den skulle 

ha någon effekt. För det andra kunde ledarna främja medarbetarnas upplevda kompetens 

genom att erbjuda dem utvecklingsmöjligheter. I de fall då en medarbetares 

utvecklingsambitioner inte gick att tillgodose var det viktigt att ledaren fortfarande 

uppmärksammade medarbetarens önskemål, samt att ledaren skapade förståelse för varför 

dessa önskemål inte gick att tillgodose. För det tredje kunde ledarna främja medarbetarnas 

upplevda kompetens genom att värdera en medarbetares samtliga kompetenser. Att värdera 
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alla kompetenser, såväl social kompetens som teknisk kompetens bidrog till att främja 

medarbetarnas behov av att känna sig kompetenta.  

Samhörighet 

För att främja medarbetarnas upplevda samhörighet kunde ledarna på ELU för det första 

föregå med gott exempel. Genom att ledarna föregick med gott exempel och förespråkade 

öppenhet och prestigelöshet främjades medarbetarnas upplevda samhörighet. Denna öppenhet 

och prestigelöshet tog sig ofta uttryck i ett klimat där alla hjälpte varandra och där det inte 

fanns hierarkier. Samtidigt bidrog förespråkandet av icke-konkurrens till medarbetarnas 

upplevda samhörighet. För det andra kunde ledarna främja medarbetarnas upplevda 

samhörighet genom att sprida information på företaget. Informationen gav medarbetarna 

meningsfulla motiv och bättre förståelse för verksamheten vilket främjade deras upplevda 

samhörighet. För det tredje kunde ledarna interagera med medarbetarna och initiera och 

medverka i sociala aktiviteter. Detta då de sociala aktiviteterna bidrog till att medarbetarna 

kände att de var del av en grupp och utvecklade personliga relationer med sin chef. 

Studiens praktiska implikationer 

De tillvägagångssätt som identifierats i studien är inte nödvändigtvis användbara i andra 

organisationer än den som studerats. För den läsande praktikern kan det dock vara intressant 

att fler av tillvägagångssätten har stark koppling till slutsatser i tidigare studier inom SDT. 

Dessa tillvägagångssätt har belysts i analysavsnittet. Ett sådant exempel är ledare som ger 

feedback. Att feedback är positivt för uthållig motivation har konstaterats i flera tidigare 

studier. I denna studie har vi också sett att feedback främjade medarbetares upplevda 

kompetens och enligt SDT kan det därför också kan ge upphov till uthållig motivation. 

Feedbacken och även de andra tillvägagångssätten som tidigare studerats i en utsträckning 

som är tillfredställande, kan därför förmodas ha en viss överförbarhet till andra 

organisationer.  

Vidare forskning 

Vissa av de identifierade tillvägagångssätten måste studeras vidare separat för att kunna 

förklaras på ett tydligt sätt. Detta gäller till exempel att ledare kan värdera olika kompetenser, 

vilket har få beröringspunkter med tidigare studier inom SDT. Andra tillvägagångssätt kan 

dock anses vara tillräckligt förankrade i tidigare studier eller utförligt nog beskrivna i denna 

studie för att operationaliseras. Ett sådant exempel är som sagt att ge feedback. 
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Dessa bekräftade tillvägagångssätt bör för det första valideras som främjande för upplevd 

självständighet, kompetens eller samhörighet i fler studier. Därigenom stärks trovärdigheten i 

denna studies resultat och vidare forskning på tillvägagångssätten är alltså motiverad. 

När tillvägagångssätten validerats i relation till behovstillfredsställelse bör också deras 

relation till uthållig motivation studeras. Att SDT förutspår att uthållig motivation 

uppkommer vid behovstillfredsställelse innebär nämligen inte att motivation nödvändigtvis 

uppkommer när ett enskilt behov tillfredsställs. Ett tillvägagångssätt för att tillfredsställa ett 

visst behov kan teoretiskt sätt blockera tillfredställelsen av ett annat och därmed uppkomsten 

av uthållig motivation. 

Om tillvägagångssätten kan valideras som främjande både för behovstillfredsställelse och 

motivation bör deras tillämpningsområden och universalitet slutligen undersökas. I denna fas 

kan till exempel komparativa studier göras i flera olika företag och andra organisationer. 
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Bilaga 1 

Broeck et al. (2010) 

  

Need for autonomy 

I feel free to express my ideas and opinions in this job 

I feel like I can be myself at my job 

At work, I often feel like I have to follow other peoples commands* 

If I could chose, I would do things at work differently* 

The tasks I do at work are in line with what I really want to do 

I feel free to do my job the way i think it could best be done 

In my job, I feel forced to do things I do not want to do* 

 

Need for competence 

I don’t really feel competent at my job 

I really master tasks at my job 

I feel competent at my job 

I doubt whether I am able to execute my job properly 

I am good at the things I do in my job 

I have a feeling that I can even accomplish the most difficult tasks at work 

 

Need for relatedness 

I don’t really feel connected with other people at my job* 

At work, I feel like part of a group 

I don’t really mix with other people at my job* 

At work, I can talk with people about things that really matter to me 

I often feel alone when I am with my colleagues* 

At work, people involve me in social activities 

At work, there are people who really understand me 

Some people I work with are close friends of mine 

At work, no one cares about me* 

There is nobody I can share my thoughts with if I want to do so* 

*Omvänt påstående 
Källa: Påståenden avskrivna från det färdigställda formuläret i (Broeck et al., 2010) 
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Bilaga 2 

Pilotstudie – ledare 

Självständighet 

Idéer och åsikter 

– Hur ser ni på medarbetares rätt att vara sig själv och uttrycka sina idéer och åsikter fritt på 

ELU? 

   – Försöker ni skapa möjlighet för medarbetare att uttrycka sina åsikter och idéer, och i så 

fall hur? 

– Finns det något som försvårar att skapa möjligheter för medarbetare att uttrycka sig fritt? 

 

Självständighet 

– Hur ser man på självständighet på ELU? (passar det in) Är självständighet viktigt på ELU? 
   – Hur främjar ni självständigheten i så fall? 

– I vilken utsträckning låter ni de anställda bestämma över sina egna arbetsuppgifter? 

– Vilka hinder finns för att låta de anställda bestämma själva i sitt arbete? 

 

Kontroll 

I vilken utsträckning kontrollerar ni de anställdas arbetsuppgifter? 

 

Kompetens 

Kompetens på arbetsplatsen 

– Jobbar ni med att utvärdera medarbetarnas kompetens och utveckling? (hur) 

Hur följs det upp?  

– På vilket sätt kan det vara svårt att kommunicera eller utvärdera medarbetarnas   

kompetens? 

 

Kompetensmatchning ang. arbetsuppgifter 

– Hur matchar ni medarbetares kompetens med arbetsuppgifter? 

  – Finns det system för att matcha? 

– Ger ni uppgifter till de som är mest lämpade, siktar ni på att ge uppgifter som folk klarar 

lätt eller som är utmanande? 

– Vad finns det för svårigheter med att matcha medarbetares kompetens med 

arbetsuppgiften? 

 

Svårigheter vid kompetensmatchning på arbetsplatsen 

– Har ni varit med om att någon känner att de inte klarar av sin uppgift?   

  – Vad gör ni åt det då? 

– Har ni stött på några problem i samband med att ni hjälp en medarbetare som inte känt att 

han klarat av sin uppgift? 

– Har du varit med om att någon tycker att de inte får tillräckligt stimulerande uppgifter? Vad 

gör du då? 

– Ser ni något problem med att kunna erbjuda tillräckligt utmanade uppgifter? 

 

Samhörighet 
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Gruppkänsla 

– Är det viktigt med samhörighet och “vi känsla” här på ELU? 

  – Hur försöker ni skapa det? 

Har ni stött på några svårigheter när ni har försökt skapa en “vi-känsla”? 

 

Sociala aktiviteter 

– Anordnar ni personalaktiviteter som inte bara är jobbrelaterade? Aktiviteter utanför jobbet? 

  – Vilka aktiviteter och varför? 

– Har ni stött på några problem i samband med att ni arrangerat sociala aktiviteter för de 

anställda? 

 

Närhet 

– Försöker ni föra samman personalen på ett personligt plan? 

   – I så fall, hur? 

– Vad finns det för svårigheter när det kommer till att skapa personliga relationer?   



51 
  

Bilaga 3  

Intervju – ledare 

Samhörighet 

Gruppkänsla 

– Är det viktigt med samhörighet och “vi känsla” här på ELU? 

  – Hur försöker ni skapa det? 

– Har ni stött på några svårigheter när ni har försökt skapa en “vi-känsla”? 

 

Sociala aktiviteter 

– Anordnar ni aktiviteter även utöver jobbet för att skapa samhörighet? 

– Vilka aktiviteter jobbar ni med som ska skapar samhörighet här på arbetsplatsen? 

 

Närhet 

– Försöker ni skapa personliga relationer på företaget? 

 

Kompetens 

 

Kompetens på arbetsplatsen 

– Utvärderar ni medarbetarnas kompetens och utveckling? 

   – Hur följer ni upp det? 

      – Vad är det för kompetens ni försöker väga in? 

 

Kompetensmatchning ang. arbetsuppgifter 

– Hur matchar ni medarbetares kompetens med arbetsuppgifter? 

    – Finns det något system? 

– Hur viktigt är det att medarbetarna blir utmanade av deras arbetsuppgifter? 

 

Svårigheter vid kompetensmatchning på arbetsplatsen 

– Har ni varit med om att någon tycker att de inte får tillräckligt stimulerande uppgifter? 

  – Hur hanterar ni det? 

– Har ni varit med om att någon känner att de inte klarar av sin uppgift?   

   – Hur hanterar ni det? 

 

Självständighet 

Idéer och åsikter 

– Försöker ni skapa möjligheter för medarbetarna att uttrycka sina åsikter och idéer, och i så 

fall hur? 

 

Självständighet 

– Hur skulle du beskriva graden av självständighet i medarbetarnas arbete? 

    – I vilken grad bestämmer medarbetare över sitt dagliga arbete? 

 

Kontroll 

– I vilken utsträckning kontrollerar ni de anställdas arbetsuppgifter? Exempel? 

– Försöker ni uppmuntra initiativtagande och självständighet? Hur i så fall? 

 



52 
  

Bilaga 4 

Pilotstudie – medarbetare 

Samhörighet 

– Känner du samhörighet med dina arbetskollegor? 

– Tycker du att arbetsmiljön på ELU inbjuder till öppenhet? Till exempel att alla kan fråga 

alla om hjälp eller att man kan uttrycka sig fritt? 

   – Påverkar öppenheten samhörighetskänslan? 

– Anser du att chefers deltagande i olika aktiviteter och beblandning med medarbetare har 

någon betydelse för samhörigheten på företaget? 

– Upplever du att det finns prestige eller konkurrens mellan medarbetare här på ELU? 

   – Vad har det för betydelse för din känsla av samhörighet 

– Hur påverkas du av att få ta del av vad som händer på företaget och företagets resultat etc? 

   – Påverkar det din känsla av samhörighet? 

– Tycker du att arbetsmiljön på ELU karaktäriseras av vi-känsla? 

   – Hur viktig är det egentligen för dig att arbetsmiljön karaktäriseras av vi-känsla/ 

teamkänsla för att skapa samhörighet? 

– Hur viktigt är det egentligen för dig med aktiviteter även utanför arbetet för att skapa 

samhörighet? (Är det viktigt att få tillfälle att umgås med dina medarbetare både på och 

utanför arbetet) 

– Anser du att det är viktigt att skilja på och se till och skapa samhörighetskänsla på företaget 

som stort men även uppdragsgruppen och på avdelningarna? 

 

Kompetens 

– Hur pass väl tycker du att din kompetensnivå matchar de uppgifter du får? 

– Om du fick välja själv, skulle du välja samma arbetsuppgifter som du har idag, eller skulle 

du ha valt några andra? 

– Hur skulle arbetsuppgifterna ha skiljt sig, svårare eller lättare? 

– Meddelar du din chef om du inte är nöjd med dina arbetsuppgifter? 

   – Hur blir du bemött då? 

– Hur ser du på hur olika uppgifter fördelas och möjligheter till utveckling här på ELU? 

   – Vi vet att ni har ett visst antal projekt och att det kan uppstå situationer då kanske fler 

egentligen skulle vilja ha samma uppgift för att utvecklas, hur hanterar du det? 

– Skulle du föredra om man kunde bli omplacerad under ett pågående projekt om en 

passande uppgift dyker upp i ett annat projekt? 

– Får du informell feedback av din uppdragsledare eller chef? 

   – Gör den att du känner dig mer kompetent? 

– Tycker du att utvecklingssamtalen hjälper dig så får stimulerande uppgifter? 

   – Får du feedback under utvecklingssamtalen? 

– Gör avstämningssamtalen att du får uppgifter som är bättre anpassade till din 

kompetensnivå? 

   – Får du feedback under avstämningssamtalen 

– Teknikgrupper – vad tycker du om det?  

   – Stärker det din känsla av kompetens? 
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Självständighet 

– Känner du dig självständig i ditt arbete? 

– Skulle du vilja vara mer eller mindre självständig? 

– Hur påverkar externa krav som t.ex. kvalitetssäkringssystem eller bronormen din känsla av 

självständig? 

   – Upplever du att det begränsar dig eller kan du fortfarande känna dig självständig i ditt 

arbete? 

– Vi vet att ni har både tidsmässiga och ekonomiska begränsningar för era projekt. Hur 

påverkar sådana begränsningar din känsla av självständighet? 

– Uppskattar du om din uppdragsledare kan anpassa information kring de ekonomiska och 

tidsmässiga förutsättningarna utefter hur pass väl medarbetaren kan hantera informationen? 

– Hur skulle en sådan anpassning påverka din självständighet? 

– Brukar du få tydligt definierade arbetsuppgifter? 

– Gör det att du känner dig mer eller mindre självständig? 

– Hur påverkas din självständighet av en tydligt definierad arbetsbeskrivning? 

– Hur påverkar kommunikationen med dina ledare din känsla av självständighet? 
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Bilaga 5 

Intervju – medarbetare 

Samhörighet 

– Känner du samhörighet med dina arbetskollegor? 

– Tycker du att arbetsmiljön på ELU inbjuder till öppenhet? Till exempel att alla kan fråga 

alla om hjälp eller att man kan uttrycka sig fritt? 

   – Påverkar öppenheten samhörighetskänslan? 

– Anser du att chefers deltagande i olika aktiviteter och beblandning med medarbetare har 

någon betydelse för samhörigheten på företaget? 

– Upplever du att det finns prestige eller konkurrens mellan medarbetare här på ELU? 

   – Vad har det för betydelse för din känsla av samhörighet 

– Hur påverkas du av att få ta del av vad som händer på företaget och företagets resultat etc? 

   – Påverkar det din känsla av samhörighet? 

– Tycker du att arbetsmiljön på ELU karaktäriseras av vi-känsla? 

   – Hur viktig är det egentligen för dig att arbetsmiljön karaktäriseras av vi-känsla/ 

teamkänsla för att skapa samhörighet? 

– Hur viktigt är det egentligen för dig med aktiviteter även utanför arbetet för att skapa 

samhörighet? (Är det viktigt att få tillfälle att umgås med dina medarbetare både på och 

utanför arbetet) 

– Anser du att det är viktigt att skilja på och se till och skapa samhörighetskänsla på företaget 

som stort men även uppdragsgruppen och på avdelningarna? 

 

Kompetens 

– Hur pass väl tycker du att din kompetensnivå matchar de uppgifter du får? 

– Om du fick välja själv, skulle du välja samma arbetsuppgifter som du har idag, eller skulle 

du ha valt några andra? 

– Hur skulle arbetsuppgifterna ha skiljt sig, svårare eller lättare? 

– Meddelar du din chef om du inte är nöjd med dina arbetsuppgifter? 

   – Hur blir du bemött då? 

– Hur ser du på hur olika uppgifter fördelas och möjligheter till utveckling här på ELU? 

   – Vi vet att ni har ett visst antal projekt och att det kan uppstå situationer då kanske fler 

egentligen skulle vilja ha samma uppgift för att utvecklas, hur hanterar du det? 

– Skulle du föredra om man kunde bli omplacerad under ett pågående projekt om en 

passande uppgift dyker upp i ett annat projekt? 

– Får du informell feedback av din uppdragsledare eller chef? 

   – Gör den att du känner dig mer kompetent? 

– Tycker du att utvecklingssamtalen hjälper dig så får stimulerande uppgifter? 

   – Får du feedback under utvecklingssamtalen? 

– Gör avstämningssamtalen att du får uppgifter som är bättre anpassade till din 

kompetensnivå? 

   – Får du feedback under avstämningssamtalen 

– Teknikgrupper – vad tycker du om det?  

  – Stärker det din känsla av kompetens? 
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Självständighet 

– Känner du dig självständig i ditt arbete? 

– Skulle du vilja vara mer eller mindre självständig? 

– Hur påverkar externa krav som t.ex. kvalitetssäkringssystem eller normer (Euro- och 

bronormen) din känsla av självständig? 

– Upplever du att det begränsar dig eller kan du fortfarande känna dig självständig i ditt 

arbete? 

– Vi vet att ni har både tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar för era projekt. Hur 

påverkar sådana villkor din känsla av självständighet? 

– Uppskattar du om din uppdragsledare kan anpassa information kring de ekonomiska och 

tidsmässiga förutsättningarna utefter hur pass väl medarbetaren kan hantera informationen? 
 

– Hur skulle en sådan anpassning påverka din självständighet? 

– Brukar du få tydligt definierade arbetsuppgifter? 

– Gör det att du känner dig mer eller mindre självständig? 

– Hur påverkas din självständighet av en tydligt definierad arbetsbeskrivning? 

– Hur påverkas din självständighet av att ha uppdragsmål? 

– Hur påverkar kommunikationen med dina ledare din känsla av självständighet? 


