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Motivation är ett brett och svårdefinerat begrepp som används ofta 
i yrkeslivssammanhang. Många människor behöver genom 
bekräftelse bli uppmärksammade för sina arbetsprestationer.   
Studien har genom en kvalitativ ansats jämfört hur ledare och 
medarbetare genom bekräftelse motiveras under arbetsdagen. För 
att få svar på studiens syfte och frågeställningar genomfördes sju 
intervjuer med ledare och medarbetare inom ett företag. Svaren har 
därefter analyserats utifrån inspration av en tematisk analys. 
Slutsatsen är att på den valda arbetsplatsen arbetar ledare efter en 
struktur som de tror motiverar sina medarbetare. Resultatet visade 
att medarbetare främst inte motiveras av sina ledare. Istället 
motiveras medarbetarna av kollegor, pengar samt arbetsuppgifter. 
Resultatet visade även att medarbetare motiveras av olika faktorer 
i olika sammanhang.  
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INTRODUKTION  
 
Motivation är en väsentlig del för människans utveckling. Motivation kan användas som 
ett verktyg för ledare att effektivisera och öka produktiviteten inom organisationer (Ahl, 
2004). Thylefors (2007) ser ett samband mellan hög effektivitet och uppmuntran av 
individuella prestationer. Medarbetare behöver bekräftas, respekteras och uppmuntras 
för sina arbetsprestationer. I en arbetsgrupp kan medarbetarnas känsla av bidragande 
vara en stor faktor till ökad effektivitet. Författaren poängterar vikten av att ledaren 
motiverar, visar uppskattning och ger återkoppling till medarbetaren samt att 
arbetsgruppen visar ett intresse för varandras prestationer.  
 
Motivation har varit ett ständigt återkommande ämne under arbetslivspedagogiken. I 
kurslitteraturen har vi läst mycket om motivation och olika motivationsteorier. Flera av 
dessa teorier får motivation att framstå som ett simpelt tillvägagångssätt att använda för 
att motivera andra människor. Vi kan av egna erfarenheter känna igen att 
motivationsfrämjande insatser kan ses som ganska komplext att tillämpa i det dagliga 
arbetet. Eftersom motivationsbegreppet är så brett valde vi att fokusera på bekräftelse 
och vilken betydelse det har för arbetsmotivationen.  
 
Människan har alltid enligt Söderström (2011) strävat för att förbättra sin tillvaro. I 
generationer har människan arbetat för att försörja sig själv och därmed ökat sina 
levnadsvillkor. Arbete blir därför en stor och viktig del för människan. Det samhället 
som vi lever tillsammans i utvecklas och förändras ständigt. En viktig tid för Sveriges 
utveckling skedde under industrialismen, då förändrades arbetslivet till det vi känner 
igen idag. Industrialismen förde med sig nya ekonomiska system, arbetssätt och en 
trygghet för arbetstagaren 

Bakgrund  
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) anser att i organisationer strävas det ständigt för att nå 
effektivitet. Effektivitet kan betyda olika beroende på vilka mål organisationen vill nå. 
En gemensam faktor är en önskan om att målen ska nås på ett så produktivt sätt som 
möjligt. Det här sker genom att använda sig av företagets resurser till fullo. Widell och 
Mlekov (2013) anser att målen enklast uppnås genom att ledaren gör sig medveten om 
vilka kompetenser medarbetarna besitter. Jacobsen och Thorsvik (1998) poängterar 
även att ledarskap är bland den viktigaste faktorn för att förklara organisationens 
effektivitet och produktivitet.  
 
Kaufmann och Kaufmann (2010) förklarar att det finns två sätt att vara ledare på. Den 
formella positionen, som regleras av ledarens befattning och den del som författarna 
beskriver som det personliga ledarskapet, ett ledarskap som ständigt är under 
utveckling. För att uppnå ett personligt ledarskap behöver ledaren arbeta mot 
organisationens mål på ett sätt som fungerar för både organisation och medarbetare. 
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För att kunna mäta organisationers effektivitet bör ledaren veta vad företaget levererar, 
med hänsyn till att alla organisationer är olika och har därför olika mål. Inom den 
privata sektorn är det enklast att mäta effektiviteten utifrån de ekonomiska vinster 
organisationen gör (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Författarna beskriver ett problem i att 
mäta effektiviteten inom den offentliga sektorn, såsom sjukvård och skola då det ofta 
inte finns någon konkurrens eller stor efterfrågan av vissa tjänster. 
 
Kaufmann och Kaufmann (2010) poängterar att det finns olika nivåer inom 
organisationer. Författarna har delat in nivåerna i organisation, grupp och individnivå. 
Syftet är att göra det tydligare om vilken nivå som de menar när det kommer till 
motivation. För att motivera medarbetarna på individnivå behöver organisationen 
tillämpa lämpliga motivationsfrämjande insatser, exempelvis medarbetarsamtal. 
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) anser att syftet med individuella belöningar är att få 
individen att prestera extra. De benämner två olika slags belöningar, reella och 
symboliska. De reella belöningarna är exempelvis löneförhöjning eller befordran. 
Symboliska belöningar sker när medarbetarna får bekräftelse i form av beröm eller 
uppmärksamhet.  
 
Kohn (1990) hävdar att belöning är ett kortsiktigt sätt för ledare att köpa medarbetares 
lojalitet. Han menar belöningar i slutändan kan bli en bestraffning. Ju högre den 
anställda värderar belöningen som ges desto hårdare kommer den anställde ta det när 
belöningen uteblir.   

Tillbakablick  på  motivationsbegreppet  
Filosofen Adam Smith beskrev redan på 1700-talet att individer motiveras främst av sitt 
egenintresse (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2008). Enligt Ahl (2004) ansåg Smith att 
välfärden i samhället ökade när individen motiverades av sitt egenintresse. När 
företagen utvecklades för att gå med vinst bidrog det till att jobben ökade, som i sin tur 
bidrog till lön och skatteintäkter. Med hjälp av de ökade skatteintäkterna kunde 
regeringen utveckla utbildningar och sjukvård (Ahl, 2004). 
 
Frederick Winslow Taylor, också grundaren av Taylorismen, ansåg att både 
arbetsgivare och arbetstagare tjänar på att hjälpa varandra. Kunde arbetsgivaren förse 
arbetstagaren med rätt verktyg och utbildning, kunde arbetstagaren utföra arbetet på ett 
optimalt sätt. Enligt Clegg m.fl. (2008) ansåg Taylor att skulle produktiviteten öka, 
arbetet skulle inte vara lika påfrestande och arbetstagarna skulle inte behöva arbeta lika 
långa dagar. Företaget skulle gå med vinst och lönerna skulle öka för arbetstagarna. 
Högre lön skulle bli en sorts belöning till de personer som utfört ett korrekt arbete. 
Belöningen skulle bli en motivationsfaktor för arbetstagarna (Clegg, Kornberger & 
Pitsis, 2008).  
 
Enligt Ahl (2004) genomfördes det år 1924 en studie på företaget Western electric 
company där en upptäckt gjordes som talade emot Taylors teori på hur individen 
motiveras. Studien visade att arbetstagarna inte presterade sitt bästa för att tjäna extra 
pengar, istället prioriterades lojaliteten mellan arbetskamrater och gemenskapen i 
arbetsgruppen (Ahl, 2004).   
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I en annan arbetsgrupp experimenterade forskarna med att variera arbetstagarnas 
villkor. Genom att förkorta och förlänga arbetarnas rast och arbetstid, ville de se om 
produktiviteten ökade alternativt minskade. Resultatet visade att arbetsgruppens 
produktivitet ökade oavsett förutsättningarna. Enligt forskarna berodde det på att 
gruppen kände sig utvalda och sedda. Experimentet fick namnet Hawthorne-effekten. 
Sammanfattningsvis visade studien att arbetet är en social aktivitet där det visade sig 
vara viktigare att bli uppmärksammad som individ och grupp, än att få maximalt betalt 
(Ahl, 2004).  
 

Begreppsdefinition  
 
Motivation: Motivation har sin grund i ordet motiv. Enligt Nationalencyklopedin (2013) 
betyder “motiv” drivkraft, skäl och anledning. Att ha motivation betyder enligt 
Nationalencyklopedin (2013) ”En inre behövlighet som ligger bakom ett specifikt 
agerande. Begreppet motivation delas ofta upp i yttre och inre motivation”. 
 
Bekräftelse: Bekräftelse har sitt ursprung från ordet Bekräfta. Människor kan, enligt 
Nationalencyklopedins(2013) uppslagsbok, ge bekräftelse till varandra genom att 
erkänna och visa uppskattning för exempelvis ett bra utfört arbete.   
 
Ledare: Nationalencyklopedin (2013) förklarar att ledare betyder en person som leder 
andra åt en viss riktning. Ledare har ofta makt i någon form av verksamhet och är den 
person som har inflytande på andra. I denna studie fokuserar vi på vad Alvesson & 
Sveningsson (2008) benämner som mellanchefer.  Författarna förklarar att mellanchefer 
är en person som står mellan företagets ledning och medarbetare. Det är de som 
kommunicerar mellan parterna. De kan också benämnas som teamledare. 
 

Syfte  och  problemformulering    
 
Syftet är att förstå hur ledares bekräftelse av medarbetarens arbetsprestation påverkar 
deras motivation till att vilja lära och utvecklas i arbetet.  

Frågeställningar:  
•   Hur använder ledaren bekräftelse för att motivera medarbetarna under 

arbetsdagen?  
       

•   Upplever medarbetarna att ledarna motiverar dem genom bekräftelse under 
arbetsdagen?  
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Presentation  av  företaget:  
Arbetsplatsen som har undersökts är ett kontaktcenter, beläget i södra Sverige. 
Arbetsuppgifterna är främst att kommunicera med kunder genom inkommande samtal, 
mail och chatt. Medarbetarna är indelade i mindre grupper med olika ansvarsområden 
där varje grupp har en teamledare. Teamledarens uppgift är att ansvara för vad företaget 
kallar för business och people. Med business menas ekonomiansvar och people betyder 
ansvar för medarbetarna.  
Ledarna har även ansvar för medarbetarsamtal, coachning samt vad företaget kallar 
jobchat. Jobchatten sker månadsvis och fungerar som ett verktyg för att fånga upp 
medarbetarnas utveckling. Det här är ett sätt för företaget att få medarbetarna att arbeta 
mot uppsatta mål och ger ledarna en tydlig struktur att arbeta mot.  
 
Företaget utgår ifrån två belöningssystem. Det ena belöningssystemet är ett 
pensionssparande som gäller för alla anställda. Det andra är ett belöningssystem som 
baseras på enhetens resultat utifrån säljmål, kostnader och marginaler.  
 
Belöningssystemet baseras inte på provision utan på anställningsgrad och hur länge 
medarbetaren arbetat inom företaget. Företaget jobbar med säljmål som baseras på hur 
företaget går lokalt och hur det går i hela landet. De jobbar också med NKI som står för 
nöjd kund index. Kunderna blir slumpvis uppringda för en kundundersökning efter 
samtalet för att företaget ska bli medvetna om hur kundnöjdheten är.  
 

Tidigare  forskning  
 
För att få en översiktlig bild över det valda forskningsområdet har en artikelsökning 
utförts. Utgångspunkten för sökningen är motivation i arbetsrelaterade situationer och 
har i omgångar utförts på databasen Academic search premier. Sökorden som används 
för informationsinsamlingen är de engelska motsvarigheterna till  motivation, inre och 
yttre motivation, bekräftelse samt återkoppling, de har använts i olika kombinationer.     

Motivation:    
Enligt Ahl (2004) är motivationsbegreppet mångtydigt och svårdefinierat. Barbuto och 
Xu (2006) menar att teorier om arbetsmotivation främst har utvecklats från olika 
perspektiv såsom Herzbergs tvåfaktorsteori och Maslows behovshierarki. 
 
Barbuto och Xu (2006) diskuterar utifrån resultatet av en kvantitativ undersökning, att 
många olika individer behöver samspela i en organisation. Alla får sin motivation på 
olika sätt och kan därför reagera olika i arbetssituationer, exempelvis i måluppföljning 
eller vid konflikter. De menar att det finns individer som gärna undviker konflikter men 
det finns också andra som söker och blir motiverade av diskussioner för att väcka 
känslor. I studien finner författarna att individer som tror på målet och visar intresse 
fortsätter vara motiverade under arbetet. De individer som inte ser syftet eller inte 
förstår varför målet är viktigt att uppnå har svårare att vara motiverade under arbetets 
gång.  
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Hendijani, Bichak, Arvai och Dugar, (2016) beskriver motivation som en dynamisk 
process som drivs av kontextuella, personliga och socialpsykologiska kontexter som 
interagerar med varandra. Hendijani m.fl, (2016) och Hall-Ellis, (2014) menar att en 
stor anledning till att ledare motiverar sina medarbetare är för att kunna styra dem till att 
bete sig på ett sätt som stödjer organisationens krav.  
 
Artiklarna av Olafsen, Halvari, Forest och Deci, (2015) och Hall-Ellis, (2014) visar att 
motivationen ökar när individen känner sig sedd och inte i hur mycket pengar som 
tjänas. De lönar sig inte att höja lönerna för att öka medarbetarnas motivation.  
Att få medarbetarna att känna sig sedda och uppmärksammade, är enligt forskarna mer 
effektivt för att öka motivationen och deras prestation. 
 
Däremot visar studien av Hendijani m.fl. (2016) att motivationen höjs lika mycket 
genom olika provisionssystem som genom beröm. De beskriver två problem som kan 
uppstå när motivationen ökar. Tjänar medarbetaren för lite pengar kan de få en känsla 
av att inte bli uppskattade tillräckligt för sin prestation. Betalas en för stor summa ut kan 
det ske ett fenomen som författarna benämner som choking under pressure. Det innebär 
att individen slutar prestera på sin högsta nivå på grund av press.  
 
Olafsen m.fl, (2015) beskriver yttre motivation som en belöning vilket ofta kommer i 
form av pengar, medan inre motivation fokuserar på prestationen som genomförts. 
Författarna undersöker en arbetsplats där de genom enkäter får svar på en av de 
viktigaste yttre faktorerna till motivation; bekräftelse. Hendijani m.fl (2016) visar 
genom experiment att bekräftelse kan ha negativ effekt för motivationen då det kan 
minska kreativiteten och den inre motivationen.  

Bekräftelse  och  återkoppling:      
För att motivera, bekräfta och engagera medarbetarna på en arbetsplats är det många 
ledare och företag som använder sig av återkoppling. I artiklarna nedan redogörs om 
återkoppling kan hjälpa arbetstagaren att bli motiverad och om återkoppling är ett 
fungerande sätt att utvecklas på arbetet. 
 
Orehek, Bessarabova, Chen och Kruglanski (2011) undersöker genom experiment hur 
positiv återkoppling kan hjälpa att motivera personalen att nå företagets uppsatta mål. 
Studien visar att positiv återkoppling under arbetet mot ett mål, kan främja motivation 
för individen att vilja fortsätta sträva för att nå målet. Genom att ge positiv återkoppling 
visar ledaren att målet är önskvärt och intressant för arbetsgruppen att uppnå. Hos 
individen kan det uppstå känslor som stolthet och lycka över att nå ett mål. Detta kan 
enligt Orehek m.fl. (2011) öka självförtroendet och ge bevis på att arbetsgruppen har 
arbetat på rätt sätt och främjar motivationen inför kommande mål och utmaningar.  
 
Gerhards och Siemer (2015) och Jarzebowski, Palermo och van de Berg (2012) 
poängterar att olika individer vill ha återkoppling på olika sätt. Gerhards och Siemers 
(2015) experiment visar att offentlig återkoppling, exempelvis månadens anställd, kan 
hämma motivationen för en del individer som hellre vill ha en egen individuell 
återkoppling. Jarzebowski m.fl. (2012) finner att ledaren bör ta hänsyn till att ge 
återkoppling på rätt sätt. För att främja motivationen mot uppsatta mål, behöver ledaren 
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veta hur individen känner inför uppgiften och hur arbetsgruppen tillsammans planerat 
att nå målet. Individen finner då motivation. 
 
Niemann, Wiess, Rus, Yperen och Sassenbergs (2014) har funnit att det finns individer 
som kan uppleva återkoppling negativt. I vissa situationer kan negativ återkoppling 
väcka känslor hos mottagaren såsom ilska, oro eller skam. Studien visar en stor 
bidragande faktor som påverkar hur individen tar emot återkoppling är hur 
känslomässigt stabil mottagaren är. Detta är något som enligt Niemann m.fl. (2014) 
anser att ledaren bör ha i åtanke under samtal med medarbetaren. Detta kan främja 
motivationen och hjälpa individen att bli förstådd. En del medarbetare har enligt 
författarna även svårt att ta återkoppling som anses vara positiv, då individen anser att 
det ledaren säger eller förmedlar inte stämmer överens med individens självkänsla. 
 
Olafsen m.fl. (2015) fann att medarbetarna ville ha en rättvis bekräftelse, det innebär att 
alla individer skulle få lika mycket stöd av ledaren. Studien visade att medarbetare som 
fick stöd av sin ledare var mer tillfredsställda på sin arbetsplats. Medarbetare som 
arbetade tillsammans med ledare som gav mindre stöd hade ett större behov av att bli 
bekräftad på annat sätt, som exempelvis löneökning.  
 
Enligt Roberson och Stewart (2006) bör ledaren prioritera alla medarbetare för att få en 
rättvis bekräftelse inom arbetsgruppen. De fann även att individer prioriterar att det ska 
vara jämn fördelning mellan medarbetarna när det kommer till prestation.  
Medarbetarna kan enligt författarna känna sig osäkra om hur de uppfattas inför ledare 
eller arbetsgivare. Roberson & Stewart (2006) poängterar att arbetsgivaren bör se till att 
närmsta ledare ger medarbetarna bra och rättvis behandling. Författarna förklarar att det 
ger medarbetarna bättre självförtroende både individuellt samt för företaget. Det leder 
även till att medarbetarna blir mer motiverade och intresserade av att utveckla sig själva 
inom arbetet.  

Teoretisk  utgångspunkt  
 
Det finns många teorier om motivation som grundas i att människans beetende styrs av 
behov. Den teoretiska utgångspunkten för studien kommer utgå från teorin Self- 
Determinations theory som är framtagen av Deci och Ryan (2002). Teorin behandlar 
bland annat motivation som två olika delar, självbestämmande och icke 
självbestämmande motivation. Deci och Ryan (2002) förklarar att människan vill uppnå 
självständighet. 
 
Deci och Ryan (2002) utgår från att människan har en medfödd inre vilja som genom 
livet vill kunna utvecklas. För att utveckla en självständighet finns det grundläggande 
behov som individen behöver fylla, både enskilt men också i grupp. Det är viktigt för 
individen att känna en tillhörighet och delaktighet med andra människor. Förutom att 
fylla de grundläggande behoven som mat, luft och sömn behöver individen känna att 
hen använder sina kapaciteter. Individen kan lära av andra genom samspel och 
interaktion med varandra. Kompetenser bildas under individens levnad och leder till att 
människan söker sig till nya utmaningar för att utveckla sig själv. Deci och Ryan (2002) 
förklarar att genom kompetenser och uppfyllda utmaningar får individen ökat 
självförtroende och lust till att vilja utvecklas.  



 

 7 

 
Att uppnå självständighet utgår enligt Deci och Ryan (2002) från individens egna 
beteenden. Genom att agera självständigt utifrån ens egna intressen och värderingar blir 
individen mer trygg i sig själv och sina beslut. Det gör att individen litar mer på sig 
själv i situationer där omvärlden påverkar, exempelvis arbetsplatsen där individen blir 
en medarbetare som ska arbeta mot företagets mål. 
 
För att beskriva begreppet motivation delar Deci och Ryan (2002) upp det i två delar, 
inre och yttre motivation. Kaufmann och Kaufmann (2010) beskriver Intrinsic 
motivation som inre motivation. Författarna förklarar att den inre motivationen baseras 
på individens egna känslor. Känslan av att klara arbetsuppgifter och få känna att 
individen själv är med och påverkar sin arbetssituation, är en viktig del för individen 
och dess motivation. Stor vikt läggs också vid att individen måste få känna sig sedd, få 
utrymme till att utvecklas och utmanas. Uppfylls inte dessa faktorer menar Deci och 
Ryan (2002) att det finns en stor risk att arbetsmotivationen hämmas. Författarna 
beskriver yttre motivation som den del av motivationen som ligger utanför individens 
påverkan, exempelvis en befordran och extraförmåner. Yttre belöningar sker ofta i form 
av materiella ting som kan komma att minimera den motivation som finns i utförandet 
av arbetsuppgiften. 
 
Utifrån detta synsätt har Deci och Ryan (2002) vidareutvecklat deras teori om 
motivation för att tydliggöra vad som motiverar olika individer. Studien har valt att utgå 
från teorin och modellen Organismic Integration Theory som delar upp den yttre 
motivationen i fyra olika regleringar. Teorin är även uppdelad i tre olika 
huvudbegrepp, inre motivation, yttre motivation och amotivation.  

Figur 1 
Egenillustrerad modell tagen från Deci och Ryan (2002) 
 
Modellen utgår från amotivation som förklaras av Deci och Ryan (2002) som total 
avsaknad av självbestämmande. Individen ser även ingen koppling mellan resultat och 
uppgift. Deci och Ryan (2002) menar att det kan finnas flera olika anledningar till 
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amotivation. En sådan orsak kan bero på att personen saknar den kompetens som krävs 
eller inte alls ser någon mening till att utföra aktiviteten. 
 
Den yttre motivationen är i modellen uppdelad i fyra olika grader. Yttre reglering, inre 
reglering, identifierad reglering och integrerad reglering. De olika regleringarna 
representerar olika grader av självbestämmande. 
 
Deci och Ryan (2002) förklarar att individen inte behöver förflytta sig ordningsvis efter 
varje reglering för att uppnå självbestämmande, utan kan flyttas mellan regleringar i 
oberoende följd. Enligt författarna kan det bero på individens tidigare erfarenheter, 
kunskaper och stöd från ledaren som gör att hen förflyttas mellan regleringarna. 
Motivationen kan också ändra sig från olika situationer beroende på vad som motiverar 
individen.  
 
Kaufmann och Kaufmann (2010) förklarar den yttre motivationen som den motivation 
som finns utanför och tillhör inte själva arbetsutförandet, medan den inre motivationen 
finns hos individen under utförandet av arbetsuppgiften. De menar också att om 
företaget fokuserar mest på den yttre motivationen och den belöning som kan fås vid 
uppnått mål, så kan det hämma den inre motivationen för arbetet. Glädjen kan för 
arbetsuppgiften minska och gå mot att bilda en amotivation.  
 
Nedan  beskrivs  de  olika  yttre  regleringarna  utifrån  modellen:  
 
Yttre reglering (External regulation): individen blir motiverad av att nå ett mål och  
genom det undviker ett misslyckande. Anledningen till att utföra ett arbete är endast för 
att uppnå en yttre belöning, exempelvis provision.   
 
Inre reglering (Introjected regulation): individen inkluderar snarare beetenden för att 
undvika känslan av skuld eller för att uppnå stolthet och få ökad självförtroende. 
Individen utför ett arbete och försöker uppnå målen för att slippa uppleva negativa 
känslor. 
 
Identifierad reglering (Identified regulation): individen blir mer motiverad av att förstå 
innebörden av att nå ett uppsatt mål. Beteendet drivs fortfarande av yttre motivation 
men är en viktig process för att kunna uppnå självbestämmelse. Här blir individen 
medveten om vad som drivs av sina egna intressen.  
 
Integrerad reglering (Integrated regulation): den sista delen av yttre motivation och 
delar många kvaliteter med inre motivation. Styrs fortfarande av känslan som kommer 
när individen nått det uppsatta målet. 
 
Genom att uppnå självbestämmande kan individen bli mer fri och motiverad till att 
utföra organisationens mål. Kaufmann och Kaufmann (2010) poängterar tillsammans 
Deci och Ryans teori att belöning inte alltid behöver löna sig. Enligt teorin beror det på 
vad individen drivs av. 
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METOD    

Metodlogiska  utgångspunkter  
Inom samhällsvetenskapen finns det huvudsakligen två olika forskningsansatser att utgå 
från, kvatitativ och kvalitativ (Bryman, 2011). Studiens forskningsansats är kvalitativ 
som utgörs av ord. Syftet med ansatsen är att genom ord kunna förstå varför människor 
tänker och agerar som de gör. I en kvalitativ ansats är intervjuer med respondenter 
vanligt för att få svar på studiers frågeställningar och syften. Här är inte mängden 
respondenter lika viktigt som i en kvantitativ ansats utan i en kvalitativ metod vill 
forskarna få ett så giltigt svar som möjligt (Bryman, 2011). 
 
Bryman (2011) hävdar att det finns många olika metoddesigner som kan följas i en 
empirisk studie. I denna studie undersöktes ett specifikt företag och därför blir 
metoddesignen en fallstudie. Författaren förklarar även att i en fallstudie undersöks det 
detaljerat och ingående på varför det är som det är. Bryman (2011) anser även att det 
blir svårt att generalisera svaret vid en fallstudie då det undersöker endast ett visst fall. 
Studien går endast att generalisera till studiens utvalda population. 
 
Syftet är att förstå hur ledares bekräftelse av medarbetarens arbetsprestation påverkar 
deras motivation till att vilja lära och utvecklas i arbetet. Enligt Bryman (2011) utgick 
studien från ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv som genom teori och metod försöker 
tolka och förstå människors handlande, ansatsen är därmed kvalitativ.  Vi har genom 
intervjuer med respondenter försökt förstå vad det är som främjar eller hämmar 
arbetsmotivationen.   
 
Studien använde teorierna på ett deduktivt sätt. Ett deduktivt synsätt innebär att en eller 
flera utvalda teorier används i forskningen för att kunna, genom empirin, se om teorin 
stämmer överens med verkligheten (Bjereld m.fl, 2009). 
 
Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att det råder delade åsikter om hur forskare ser 
på begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Vissa kvalitativa forskare 
menar att begreppen har sin grund i positivistiska föreställningar som kan hindra 
skapandet i den kvalitativa forskningen. Författarna har valt att behålla de traditionella 
begreppen i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (2014). Studien använder dessa 
begrepp då de är väletablerade inom samhällsvetenskaplig forskning och ger oss 
begrepp att använda för att att förstå våra metodologiska val.  

Planering  &  Genomförande  
Artiklarna som användes för att förstå tidigare forskning inom det valda området, utgår 
från experiment och observation. Observationerna har pågått under längre perioder och 
på flera testpersoner. På grund av tidsbrist har studien att använda sig av 
semistrukturerade intervjuer. Intervjun var utformad efter olika teman för att se hur väl 
underbyggda de teoretiska antagandena är (Bryman, 2011). Intervjuguiden delades upp 
efter motivation samt inre- och yttre motivation, för att se hur teorin deduktivt stämmer 
överens med verkligheten.  
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Intervjun genomfördes på respondentrnas arbetsplats där vi blev tilldelade ett privat 
rum. Intervjuerna skedde enskilt med varje repondent där vi båda närvarade.  

Validitet  
För att undersökningen ska uppnå hög validitet, vilket betyder att undersökningen mäter 
det som ska mätas, utformades en intervjuguide. Intervjuguiden är anpassad till det 
valda syftet och frågeställningarna. Intervjuguiden har tre teman vilka är motivation 
samt inre- och yttre motivation. De är indelade för att hjälpa oss att utifrån teorin lättare 
kunna analysera materialet.  Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att validera är att 
kontrollera, vilket betyder att validering inte är en slutgiltlig punkt utan något som pågår 
under hela forskningsprocessen. För att öka validiteten krävs en ständig kritisk syn på 
det undersökta ämnet och på de svar som ges. 

Reliabilitet  
Reliabiliteten mäter forskningsresultatens tillförlitlighet. Det handlar om att 
intervjusvaren bör bli så snarlika som möjligt om de genomförs vid ett senare tillfälle. 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen är det ofta svårt att uppfylla detta 
kriterium då det är omöjligt att frysa en social miljö (Bryman, 2011). För att öka 
reliabiliteten i undersökningen låg fokus på att inte använda ledande frågor i 
intervjuguiden. Det finns givetvis också andra strategier att använda sig av under 
undersökningens gång som ökar reliabiliteten. Exempelvis spela in intervjun för att få 
en mer trovärdig dokumentation (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta är något som har 
gjorts i denna studie. Anledningen till att intervjun valdes att spelas in var för att det 
intressanta är inte bara vad som sägs utan också hur det sägs. Vid transkriberingen 
behålls intervjupersonernas uttryckssätt och ordalag vilket kan bidra positivt vid 
analysen. Det negativa med att använda sig av en intervjuutrustning är att det kan bringa 
ett obehag hos respondenten vilken i sin tur bidrar till att intervjun inte blir lika 
avslappnad. Ytterligare en faktor som kan bidra till att svaren som ges inte blir lika 
trovärdiga är att intervjupersonen blir oroade av tanken att svaren som ges kommer att 
bevaras (Bryman, 2011).  

Urval  
Bryman (2011) förklarar att det finns många olika sätt att förstå sitt urval. Han beskriver 
tekniken målinriktat urval, som tillämpats i studiens frågeställning och syfte. Då studien 
är jämförande mellan ledare och medarbetare, insågs det tidigt att studien behövde 
utspelas på ett företag som arbetar med team och teamledare. Målet var att finna företag 
där ledare samverkar med medarbetarna dagligen.  
 
Efter att ha fått negativt svar från två olika företag togs kontakt med ett tredje. Företaget 
var intresserade och tyckte det lät intressant att medverka i studien. En av ledarna blev 
vår kontaktperson och var även den som planerade in tiderna för intervjuer och vilka 
respondenter som skulle ställa upp.  
 
Urvalet av respondenter gjordes av kontaktpersonen då ledarnas arbetsdag innefattar 
många möten och de har således begränsat med tid. För att det skulle bli tydligt under 
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intervjuerna och kännas bra för kontaktpersonen, informerades hen tidigt om hur 
intervjuerna skulle gå till. Här var de etiska delarna viktiga att tänka på.  

Etiska  reflektioner  
Studien följer de etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Författaren poängterar 
vikten av att följa principerna så att respondenterna är medvetna om vilka rättigheter de 
har. Vid bokning av intervju följdes informationskravet, vilket innebär att 
respondenterna och kontaktpersonen informerades om undersökningens syfte. Det 
gjordes tydligt för dem att deltagandet var frivilligt och att det inte fanns något tvång att 
slutföra intervjun. Även samtyckeskravet var något som följdes tidigt innan 
intervjutillfället. Kontaktpersonen var den som bokade in intervjuerna, respondenterna 
kunde frivilligt bestämma om de ville medverka eller inte. Det här klargjordes tidigt 
från vår sida till kontaktpersonen.  
 
Studien är anonym för att skydda respondenternas identitet och därmed blir resultatet 
för uppsatsen förhoppningsvis mer sanningsenligt. Medvetenheten finns att 
medarbetarna kanske inte ger helt sanningsenliga svar och att ledarna kan vara utvalda 
för att representera företagets främsta sidor. 
 
Det är essentiellt att respondenterna innan intervjun godkände att samtalet skulle spelas 
in. Genom att förtydliga det tidigt blev respondenterna inte obekväma när väl 
inspelningen sattes igång. Även här följdes konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
då det inspelade materialet endast var tillgängligt för studien. Andra forskare kommer få 
tillgång till studien och det är något som vi informerade respondenterna om. Här följdes 
informations- och samtyckeskravet. Företagets namn, belägna ort, avdelning eller 
medarbetarnas namn finns inte med vid publicering och blir därmed anonyma.  

Analysmetod  
De inspelade intervjuerna transkriberades före analysen. Efter att transkriberingen var 
färdigställd lästes allt material igenom för att få en förståelse om vad som har sagts. För 
att kunna analysera materialet på ett strategiskt sätt inspirerades vi av en tematisk 
analysmetod. Bryman (2011) förklarar att i en tematisk analys läggs vikt på vad som 
sägs under en intervju. Det är även viktigt enligt författaren att vara uppmärksam under 
analyseringen för att finna likheter och skillnader som kan vara avgörande för studiens 
resultat. De teman som varit återkommande i studien sedan bakgrund och tidigare 
forskning är; motivation, bekräftelse och återkoppling. För att strukturera upp resultatet 
och göra det tydligt användes de tre begreppen i analysen. Utifrån dessa fann vi 
samband och skillnader mellan parterna.  
 
Respondenternas svar delades upp  och analyserades enskilt för att enklare se ett 
jämförbart resultat. Tidigare forskning tyder på att måluppföljning är en väsentlig del 
för att bibehålla motivation. För att styrka om respondenterna anser att det är viktigt 
lades det till i intervjuguiden. Respondenterna betonade måluppföljning som en viktig 
del för deras motivation. Måluppföljning tillkom därför som ett fjärde tema.  
 
Deci och Ryans (2002) motivationsteori har inte påverkat analysen i någon större 
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utsträckning då det visade sig inte vara en hållbar teori för studien. Det är något som 
återkommer i metoddiskussionen.  
 

RESULTAT  
 
I detta avsnitt redovisas respondenternas svar utifrån de teman som använts under 
analysen; motivation, bekräftelse, medarbetarnas mål och återkoppling. Resultatet är 
strukturerat utifrån studiens frågeställningar. 

Respondenterna  
Respondenterna som medverkar i studien arbetar inom företaget på olika sätt. Ledarna 
har tidigare varit medarbetare som genom internutbildning utbildat sig till teamledare. 
Medarbetarna arbetar i olika team och sälj-enheter, men sitter tillsammans i ett öppet 
kontorslandskap. Företagets värdegrund är att alla arbetar tillsammans och hjälps åt ifall 
någon behöver hjälp.  

Ledare  
Ledare ett har arbetat inom företaget under en lång period. Ledaren har två olika 
ansvarsområden vilka är ekonomi och personalansvar. Ledaren är teamledare för en 
grupp på cirka 20 anställda som tillsammans ansvarar för olika arbetsuppgifter. I 
ledarens arbetsuppgifter ingår medarbetarsamtal, individuella månadssamtal med 
medarbetarna samt måluppföljning för att säkerhetsställa att arbetet går åt rätt håll.  
 
Ledare två har arbetat inom företaget i en kortare period än ledare ett. Ledaren har 
samma arbetsuppgifter som ledare ett och är ansvarig för 20 medarbetare.  
 
Ledare tre har arbetat på olika avdelningar under en relativt kort period. Förändringar 
inom företaget har gjort att ledare tre varit tvungen att ta ansvar för flera olika 
avdelningar samtidigt. Ledare tre har en annan position än ledare ett och två.  

Medarbetare  
Medarbetare ett har arbetat inom företaget i cirka sex månader. Arbetsuppgifterna är att 
ha kundkontakt som behandlar olika ärenden.  
 
Medarbetare två har varit anställd inom företaget i cirka tre år. Under dessa tre år har 
medarbetaren haft olika yrkesroller. I sin nuvarande roll är arbetsuppgifterna se till att 
samarbetet mellan kund och företaget fungerar väl och att närvara vid uppstartsmöten 
vid alla nystartade projekt.  
 
Medarbetare tre har varit anställd på företaget ett flertal gånger. På senare år arbetar 
medarbetare tre med närkontakt till kunden i olika ärenden.  
 
Medarbetare fyra har varit anställd på företaget i två år. Arbetsuppgiften är främst att 
arbeta med kundtjänst för att kunna hjälpa och svara på frågor. Medarbetare fyra har 
även ett sidoprojekt för att motivera och inspirera sina kollegor i arbetsgruppen.  
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Hur  använder  ledaren  bekräftelse  för  att  motivera  
medarbetarna  under  arbetsdagen?    

Motivation  
För att motivera sin personal har företaget en struktur som ska följas. Alla teamledare 
ska tillsammans med sina anställda ha en årsplan över medarbetarens utveckling inom 
företaget. Arbetsplatsen arbetar kontinuerligt med det här och teamledaren träffar sina 
medarbetare en gång i månaden. Syftet med samtalen är att stämma av hur individen 
mår, vilka delmål som nåtts och vad som behöver vidareutvecklas. Förutom att ha 
individuella samtal får även individen en bonus i form av pengar som betalas ut i slutet 
av ett arbetsår om arbetsgruppen tillsammans nått sina uppsatta mål.  
 
Alla ledare på företaget har samma verktyg till att motivera sin personal. Ledarna har 
även samma eller liknande ansvarsområden. Utifrån vad resultatet visar använder 
ledarna olika arbetssätt för att motivera sina medarbetare. Ledare ett och två svarade 
inte tydligt på hur de motiverade sina medarbetare och det är något som gör att 
resultatet blir svåranalyserat. Ledare tre förklarar att medarbetarna blir motiverade 
under de individuella samtalen som sker månadsvis.  
 

Ja det tycker jag att jag gör, jag har varit betydligt mycket sämre på det 
kan jag säga. Men det har också med vad man har för 
förutsättningar[…]  
 
[…]Ehm då hade jag inte tid för dom. Dock nu så har jag de, jag har ju 
nästan samtal med dom en timme var tredje vecka minst och är med 
gruppen så mycket som möjligt när jag inte har kundmöten och så som 
jag går på. Så betydligt bättre förutsättningar nu än vad jag haft 
tidigare.     -Ledare tre 

 
Olafsen m.fl. (2015) fann i sin studie att medarbetarna behövde bli sedda och 
uppmärksammade för deras prestation. Det kunde enligt författarna öka individernas 
motivation. Ledarna i undersökningen är väl medvetna om att medarbetarna behöver 
vara motiverade för att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Resultatet från 
intervjuerna visar att ledarna har även andra arbetsuppgifter som tar tid från att arbeta 
tillsammans med sin arbetsgrupp.  
 

Ja eller alltså det är ju vad jag ser beroende på vilken grupp det är. I 
min grupp behöver jag inte vara tillgänglig hela tiden däremot så har vi 
skype och telefoni när jag jobbar hemifrån. Men jag ser vikten av 
ledarskap och att ha en nära dialog utifrån att motivera medarbetare 
och se vad dom kan bidra med till verksamheten.  -Ledare tre 
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Hendijani m.fl. (2015) och Halls-Ellis (2014) anser att ledare oftast motiverar sina 
medarbetare för att kunna styra dem mot organisationens mål. Utifrån resultatet 
stämmer detta överens med vad ledarna svarade. Ledare två och tre ansåg att motiverade 
medarbetare kan få den ekonomiska biten att öka. Även ledare ett fokuserade på den 
ekonomiska biten när det behövdes. 
Kaufmann och Kaufmann (2010) definierar detta som ett personligt ledarskap. Ett 
ledarskap som ständigt utvecklas och som arbetar för att nå organisationens mål. 
Resultatet från intervjuerna visar att ledarna fokuserar på organisationen och uppnår 
därför enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) ett personligt ledarskap. 

Bekräftelse  under  arbetsdagen  
Förutom att ledarna motiverar sina arbetsgrupper under de enskilda samtalen blir också 
medarbetarna sedda och bekräftade för sin arbetsprestation. För att få en tydligare bild 
på om det finns en bekräftelse under arbetsdagen ställdes frågan om arbetsgruppens 
motivation ökade om de fick bekräftelse.  
 
Sammanfattningsvis ansåg ledarna att medarbetarnas motivation ökade om ledarna 
bekräftade arbetsgruppens arbetsuppgifter och individuella mål. Däremot kunde de 
arbeta på olika sätt. Olafsen m.fl. (2015) påpekar att medarbetare vill ha en rättvis och 
jämlik bekräftelse. Medarbetare som, enligt författaren, får mer stöd av sin ledare 
känner sig mer tillfredsställda till skillnad från de medarbetare som får mindre stöd. De 
behöver istället bli bekräftade på andra sätt och då genom löneökning eller bonusar. 
Roberson och Stewart (2006) fann att ledaren bör prioritera alla medarbetare lika när det 
kommer till prestation. Då medarbetare kan känna sig osäkra hur de framställs hos 
ledaren. Genom att stödja sina medarbetare kan de ge medarbetarna ett bättre 
förtroende, både individuellt men också för företaget.  

 
Det här är något som ledare två arbetade med, som visas i studiens resultat. Genom att 
stödja, uppmuntra och arbeta med medarbetarnas styrkor kunde det enligt ledare två 
spridas till hela arbetsgruppen. Detta är något som Jacobsen och Thorsvik (1998) anser 
som en symbolisk belöning. En symbolisk belöning är när medarbetarna blir bekräftade 
i form av beröm eller uppmärksamhet.   
 

Ja absolut, jag tror att alla behöver bekräftelse och det kan ju vara både 
i form av att man behöver pepp att man är på rätt väg eller att jag ser 
att dom kan, en uppmuntran. De tror jag alla behöver för att hålla 
motivationen uppe. Men det kan ju också vara att man vågar ge 
feedback om man ser att någon är kanske på väg åt fel håll eller så och 
det är ju också lika mycket egentligen att våga bekräfta att man ser och 
att man vill hjälpa den på rätt väg sådär. Men jag tror att det är 
jätteviktigt. Det jobbar jag jättemycket för att förstärka det som är 
positivt. Jag tror verkligen att alla har en styrka och att man verkligen 
märker det och att få den personen att sprida vidare det i gruppen. 

    -Ledare två 
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Ledare ett förklarade att målet för medarbetarna var att de skulle kunna bekräfta sig 
själva. Ledaren ansåg, precis som Gerhards och Siemer (2015), att alla individer är olika 
och vill därför också bli sedda på olika sätt. Ledaren ansåg att bekräftelsen därför var 
individuell. Det framgår inte om ledarna prioriterar medarbetare lika mycket. Dock så 
anser ledare ett att medarbetarna också får komma till hen för att bekräftas. 
En tanke som dras utifrån ledare ett är att medarbetare som själva tar initiativet till att få 
bekräftelse också är de medarbetare som blir mer sedda. Detta då ledaren kände att hen 
oftast befann sig i mötesforum och var därför inte alltid närvarande.  
 

Ja, jag försöker bygga min kommunikation med att hitta vad de själva 
kan bekräfta. Att dem liksom.. Att jag.. Att dem får gärna komma till mig 
och berätta själv när de tyckt att det här var bra. Har jag en som inte 
kommer och säger någonting. Då försöker jag hitta.. Jag menar kan du 
inte berätta för mig när du kände att du gjorde något bra? Eller om du 
skulle vilja göra något bättre. Så att vi har en dialog. För jag tror att 
man någonstans komma till att man bekräftar sig själv och 
veta...liksom.. Eller att tala om att nu behöver jag lite bekräftelse för 
idag var lite tungt eller jag behöver… Så vi kan ha en dialog när det 
kommer till bekräftelse. För den är väldigt individuell och den styrs ju 
inte av närvarotid utan den styrs av ett inre behov hos en annan 
människa som jag tycker att då behöver vi komma och prata om det så 
att den tillochmed kan ge sig själv eller hitta någon annan, eller mig 
samma dag eller nästa dag och för att få den.. För det är olika, det är 
individuellt. En del vill bli sedda för saken och en del vill bara bli sedda. 
En del vill bara va. Det är lite djupt men.. Jag tror ändå att jag finns där 
fast jag inte finns där.   - Ledare ett 

 
Ledare tre förklarade att medarbetarna behöver få återkoppling och genom det 
bekräftas. Ledare tre ansåg även att all återkoppling ska ses som positiv. Niemann m.fl. 
(2014) anser att vid återkoppling bör ledaren ta hänsyn till individens känslomässiga 
stabilitet då negativ återkoppling kan väcka känslor som ilska, oro och skam. Då ledare 
tre ansåg att all återkoppling är positiv återkoppling, dras en slutsats utifrån resultatet att 
detta inte är något som ledaren tar hänsyn till. Ledare tre säger också att arbetsgruppen 
tillsammans ska ge återkoppling till varandra och det ska även ske mellan kollegor.  
 

Det tror jag absolut, dels får dom tydliga mål att jobba efter och det blir 
mer tydligt och sen att dom utvecklas. Är det så att man sitter dag in och 
dag ut och inte får någon feedback av mig så är all feedback positiv 
feedback. Vi gör allt tillsammans, det handlar inte bara att jag ska ge 
dom feedback, dom ska kunna ge mig och framförallt varandra 
feedback. Så att dom utvecklar varandra inom gruppen.  – Ledare tre 

 
Thylefors (2007) poängterar att återkoppling och visat intresse för arbetsgruppens 
individuella prestationer kan leda till att gruppens effektivitet ökas och att medarbetarna 
i den gruppen blir sedda och bekräftade. Det här är något som ledare tre arbetar med och 
det kan leda till alla i gruppen blir sedda , inte bara av sin teamledare utan också av sina 
kollegor.  
 



 

 
 
16 

Medarbetarens  mål  
Som ledarna tidigare nämnt arbetar företaget mot uppsatta mål och på flera olika sätt. 
Det finns mål för den enskilda medarbetaren om hur hen ska utvecklas på arbetsplatsen 
och det finns även mål för arbetsgruppen och företaget. Företaget arbetar tydligt med 
mål och måluppföljning. Det sker både genom medarbetarsamtal, som är inplanerat 
varje halvår för medarbetaren, men också genom de enskilda samtalen varje månad. 
Ledarna har påpekat tidigare att det finns tydliga mål som ska uppnås under året och 
arbetsgruppen arbetar tillsammans för att nå målen. 
 
Resultatet visar att ledarna arbetar mot de uppsatta målen, både för individen och 
organisationen. Barbuto och Xu (2006) finner att det är viktigt för medarbetarna att 
förstå varför målet ska uppnås. Förstår inte medarbetarna varför målet är viktigt kan 
motivationen hämmas och målet förlorar innebörd. Ledarna arbetar aktivt med 
måluppföljning och får dagligen uppföljning på gårdagens siffror. Genom de 
individuella samtalen arbetar ledarna med att se hur medarbetaren följer de mål som är 
uppsatta inför året. Olafsen m.fl. (2015) anser att motivationen ökar genom att individen 
känner sig sedd. De individuella samtalen kan vara ett hjälpmedel till att medarbetarna 
blir sedda och därmed bli mer motiverade. Medarbetarna förstår innebörden om de mål 
som är uppsatta genom samtal med teamledaren. 
 

Den agendan är ju deras egen. Sen kan ju inte jag låta bli lite grann 
eftersom jag är äldre och att fiska och dra i det. Ställa frågan: Vad är 
ditt mål? Det behöver ju inte vara inom företaget och det behöver inte 
vara om 20 år men våga dröm skulle jag vilja säga.. För någonstans blir 
det en drivkraft i och då kan vi också backa bandet, ja men dröm om vad 
du vill, tillåt dig drömma så kan vi titta på närmsta året och då är det 
förmodligen inom företaget, så…ställa frågan: men hur tar du dig dit?. 

     -Ledare ett  
 
Ledare tre förklarar att de inte arbetar med provision utan arbetar istället med 
lönegrundande mål och utvecklingsplaner som ledaren tillsammans med medarbetaren 
sätter. Genom att nå de uppsatta målen kan arbetsgruppen tillsammans få belöning i 
form av löneökning. Hendijani m.fl. (2016) beskriver problemen som kan uppstå när 
organisationer belönar medarbetare med högre lön. Det är viktigt enligt författarna att 
medarbetaren inte tjänar för lite då det kan förmedla känslan av att de inte blir 
uppskattade för sitt arbete. Får medarbetaren en belöning som anses stor, kan det 
förmedla känslan av att pressen från organisationens sida ökar. En effekt av detta kan 
bli att medarbetaren slutar prestera på topp då den känner sig pressad.  
 

Ja det tycker jag vi har, vi har ju ingen provision. Vi har ju 
lönegrundande mål och utvecklingsplaner ehm, och de sätter vi ju 
tillsammans vilka mål det är som dom vill ha. Sen kan det ju vara 
bedömningen som kan vara lite otydlig i vissa fall för det finns skala 1-4 
där 1 är inte alls, 2 är att man delvis uppnår medans 3 är att man 
överträffar ibland så det finns ingen där man ligger mitt på så det är 
mest den skalan som är lite otydlig.  -Ledare tre 
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Kohn (1990) poängterar att belöning påverkar medarbetaren negativt då det kan ses som 
ett straff när belöningen uteblir. Teamledare tre arbetar istället med bedömning utefter 
en skala där hen ser var medarbetaren befinner sig. Ledare ett och två förklarar inte 
tydligt på hur de arbetar mot medarbetarnas individuella mål. Därför kan en slutsats inte 
dras från samtliga ledare. En tanke kan vara att medarbetarna känner press beroende på 
vart de befinner sig på skalan som ledare tre nämner. Når inte medarbetaren de uppsatta 
målen kan det bidra till att arbetsgruppen inte når målet och därmed inte får någon 
formell belöning.  

Återkoppling  under  arbetsdagen  
Ledarna använder sig av återkoppling för att uppmuntra, motivera och tillrättavisa 
medarbetarna. Ledarna fick frågan om de gav tillräckligt med återkoppling till 
medarbetarna. 
 
Sammanfattningsvis ansåg ledarna att de inte ger tillräckligt med återkoppling. 
Anledningarna till detta var att de antingen missar att ge, inte har tid eller tillräcklig 
kunskap om vad medarbetarna behöver få återkopplingar om. Jacobsen och Thorsvik 
(1998) poängterar hur viktigt ledarskap är för organisationens effektivitet. Genom att 
inte ge tillräcklig med återkoppling till medarbetarna kan det bidra till att 
organisationens effektivitet hämmas. Organisationen planerar idag in många möten för 
ledarna att närvara på. Det leder till att de missar tillfällen med arbetsgruppen som hade 
kunnat vara nödvändiga för att effektiviseras.  
 

Därför jag saknar struktur. Eller jag, i och med att jag jobbar med att 
lägga över det så kommer inte den personen, så får den ingen 
återkoppling. Förutom i vissa grejer.. Är det bara att jag vill ha det här, 
ja men kom du efter varje  måndag när den här rapporten har kommit. 
Kom och sätt dig hos mig så tittar vi på den. Det blir lite grann att man 
får välja själv.    -Ledare ett   

 
 
Ledare två berättade att det gällde prioriteringar och vad de i framtiden behöver 
fokusera på. Utifrån tidigare forskning hade en slutsats varit att inte ha för många 
schemalagda möten, då organisationen behöver ledare som kan hjälpa sina medarbetare 
och göra arbetsgrupperna effektivare genom kunskap och kompetens.  
 

[…]det är ju alltid såhär att de handlar om prioriteringar eh och det 
märker man ju att ibland så är ju tiden begränsad och de handlar väl 
hela tiden om att rannsaka sig själv och att man ibland får prioritera om 
sitt arbete. De kan ju vara så att vi har ju kanske mycket möten, att man 
vågar fråga sig själv om man är bäst lämpad att gå på det mötet eller att 
jag kanske måste värdesätta den tiden och ta den med gruppen till 
exempel och det är ju någonting som jag jobbar med, där jag önskar att 
jag skulle kunna vara ännu mer närvarande i vardagen och det är ju 
något som jag tror att man får jobba fram med tiden, att just lära sig att 
prioritera sitt arbete för man kan liksom inte vara överallt samtidigt 
hela tiden.      -Ledare två 
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Orehek m.fl. (2011) finner att ledaren bör återkoppla på rätt sätt för att främja 
motivationen hos medarbetarna. Ledaren behöver veta hur arbetsgruppen känner inför 
de uppsatta målen och de arbetsuppgifter som ska utföras. Ledarna ansåg i nuläget att 
det inte ger tillräckligt med återkoppling. Ledare tre kände att hen inte hade tillräcklig 
med kunskap om vilken sorts återkoppling medarbetarna behöver. Tidigare nämnde 
ledare tre att medarbetarna skulle återkoppla till varandra, vilket ger ett tillfälle för 
arbetsgruppen att lära av varandra och blir effektivt för både ledaren och arbetsgruppen.  
 

Upplever  medarbetarna  att  ledarna  motiverar  
dem  genom  bekräftelse  under  arbetsdagen?    

Motivation  
Enligt ledarna motiverade de sina medarbetare på olika sätt. Ledarna såg på ledarskap 
väldigt olika och prioriterade därför på olika delar av ledarskapet. Ledare ett fokuserade 
på det som behövde fokus just då, ledare två ville prioritera sina medarbetare och ledare 
tre hade tidigare inte haft tiden för sina medarbetare. Resultatet från ledarna blev därför 
inte ett sammanställt resultat. Ledare ett och två förklarade inte heller tydligt om hur de 
motiverade sina medarbetare. Ledare tre ansåg att medarbetarna motiveras av de 
individuella samtalen. Medarbetarna som svarar på frågorna har någon av de tre ledarna 
som närmsta chef. För att få en jämförbar studie och svar på om det var ledarna som 
motiverade sina anställda, ställdes samma fråga till de fyra medarbetarna om vad som 
motiverar dem till att arbeta.  

 
Gud, vilken svår fråga men det första är ju pengar. Men det är ju 
sorgligt men givetvis för att få en lön så att man kan eh, leva men alltså 
att jobba är ju en stor del i livet. Alltså, jag skulle inte, inte vilja jobba. 
Motivationen är väl kollegor, en vardag och då, lön. – Medarbetare ett  
 
 
Alltså, främst anledningen är nog alltså...Det är ju pengar. Eller man 
behöver ju det för att livet ska gå runt. Hade man inte behövt… Hade 
man klarat sig utan att jobba så hade det kanske varit en annan fråga. 
Man hade ju gjort någonting och kanske kunnat välja 
någonting…någonting annat mer fritt.. – Medarbetare ett  
 

 
Det var olika faktorer som motiverade medarbetarma och bland svaren som gavs var det 
pengar, kollegor till återkoppling. Medarbetare tre och fyra tyckte relationen till kunden 
var det som främst motiverade dem till att arbeta.  
 

Det är väl att prata med alla kunder, det kan vara högt och lågt. Det 
finns ju vissa kunder som är väldigt vänliga och så men sen finns det ju 
också kunder som är väldigt bestämda och då, ja det har jag ju fått lära 
mig under ett och ett halvt år hur man interagerar med olika kunder.  
Du kan inte vara samma mot alla kunder utan man måste anpassa sig 
lite. Det tycker jag är väldigt spännande. –Medarbetare fyra  
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[...].Oj. Jag kan inte säga så alltså så att det är något särskilt men alltså 
vad ska man säga. Vi får ju ibland feedback av kunder, dels är det 
ibland i direkt samtal med kunderna men ibland så får man ett mail från 
en kund som tackar för mycket bra support. Det gör ju det hela mycket 
roligare. –Medarbetare tre 

 
Medarbetare ett och två sa istället att det var lönen och kollegorna som motiverade dem. 
Något som är gemensamt för de fyra medarbetarna är att de inte nämner sin ledare i hur 
de motiveras. En anledning kan vara att ledarna inte är tillgängliga för medarbetarna 
under arbetsdagen då de ofta befinner sig i mötesforum. Därför väljer medarbetarna 
istället att vända sig till sina kollegor för att få motivation då de är mer tillgängliga.  
 
Resultatet från det insamlade materialet blir att ledarna inte är den person som främst 
motiverar sina medarbetare. Resultatet visar istället att det är kollegor, kunder och lön 
som är de drivande faktorerna.  

Bekräftelse  under  arbetsdagen    
Ledarna ansåg att medarbetarnas motivation ökade vid bekräftelse. Företaget arbetar 
aktivt med uppföljning och individuella samtal med medarbetarna, som enligt ledarna 
ska främja motivation och bekräftelse. Medarbetarna svarade på om de tycker att 
bekräftelse var viktigt i arbetet. 
 

Jo men det är klart att det är viktigt. Jag tycker att det är alltid kul att bli 
bekräftad när man gör någonting bra så därför tycker jag dessa 
jobbchatten är så bra, för då får man reda på av sin ledare vad man 
gjort bra[…]- Medarbetare ett 

 
Medarbetarna uppskattade att bli bekräftade för sina arbetsprestationer. Medarbetare ett 
ansåg att de individuella samtalen var givande. Medarbetare två ansåg att hen fortsätter 
göra ett bra jobb efter ha blivit bekräftad. Medarbetare tre ansåg att hen inte behöver bli 
bekräftad ofta men tyckte det var trevligt att få en fras om att hen gjort ett bra jobb vid 
dagens slut. 
 

Ja men alltså det är ju inte så att jag känner att jag måste bli bekräftat 
ofta men lite då och då känns alltid bra, det är som när man ska gå hem 
så brukar alltid ledare säga hejdå, bra jobbat. Och då blir man bara, 
aha vet du vad jag har gjort idag? Nä men man får alltid något 
uppiggande när man går från jobbet. – Medarbetare tre 

 
Medarbetare fyra ansåg istället att det är viktigt att bekräfta sig själv. Medarbetarna 
ansåg att de vill göra ett bra jobb och att bekräftelse är bra att få för att veta om de är på 
rätt väg. Medarbetare ett och tre är de som nämner sin ledare medan två och fyra inte 
gör det.   

Ja delvis, jag jobbar mycket för att jag ska tycka det är roligt och för att 
det ska göra gott för mina kollegor men och andra sidan så är det klart 
att man vill ha bekräftelse också att det är åt rätt håll man går.  
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Men jag tror att det är viktig att man själv känner att alltså att du kan 
detta och så.. Man måste nog tro på sig själv väldigt mycket.  

– Medarbetare fyra 

Medarbetarnas  mål  och  utveckling    
Ledarna ansåg att de arbetade med medarbetarnas individuella mål. Företaget har olika 
mål som ska nås under arbetsåret. Ledare ett och två förklarar inte tydligt på hur de 
arbetar mot de uppsatta målen. Ledare tre berättar att de arbetar med skalor för att se 
vart medarbetaren befinner sig till det uppsatta målet. För att kunna jämföra de olika 
parterna ställdes frågan till medarbetarna om de har tydliga mål att arbeta mot. 
 

Vi har ju mål på så sätt att det är övergripande.. Det är ju försäljnings 
mål som vi ska nå upp till… Men sen har vi ju även… Kanske inte mål i 
den bemärkelsen men alltså saker som vi ska åtgärda för att ha det 
bättre. Som vi då prickar av. Eller vad man ska säga. Ibland kan det 
vara lite diffusa också över hur kanske kunden upplever oss.. Det är 
svårt att mäta kanske.  -Medarbetare två 

 
Sammanfattningsvis tolkar medarbetarna sina mål olika. Begreppet mål är relativt brett 
och ger därför utrymme för egen tolkning. Medarbetare fyra tänker på de enskilda, 
framtid målen som hen vill uppnå.  
 

Mmm, det har jag. Både personliga och asså rent karriärmässigt. Jag 
vet ju att det går att utvecklas och då sätter jag mål för att nå dit en dag. 
Min dröm är att sitta på en annan avdelning så då ser jag detta som en 
jättebra erfarenhet. Sortiment, kunskap och hur människor tänker och 
sådär. Jag ser det bara som en fördel. – Medarbetare fyra 

 
Medarbetare tre förklarar istället vilket mål hen har för arbetet det närmsta året. 
Medarbetare ett svarar inte på frågan om det finns tydliga mål och anser att det är på 
grund av att hen inte varit anställd på företaget mer än sex månader. Medarbetare två är 
den som nämner ett av företagets stora mål, försäljningsmålet. Resultatet visar även att 
medarbetare två anser att målen är diffusa. Det framkommer inte om det är på grund av 
bedömningsskalan som det blir diffust. En slutsats blir att medarbetarna inte enbart 
arbetar för företagets mål utan även för sina egna.  

Återkoppling  under  arbetsdagen  
Ledarna ansåg att de ibland missade att ge återkoppling. De kunde vara olika 
anledningar till att det missades. För att se hur medarbetarna uppfattar ledarnas 
återkoppling ställdes frågan om återkoppling var viktigt för dem och om återkoppling 
var jämt fördelad mellan medarbetarna.  
 

Ja, jag tycker att vi får, alltså vad jag har uppfattat så tycker jag att vi 
får lika mycket. Alla är så olika och alla har så olika roller i gruppen 
men vår ledare då, hen är väldigt duktig på att ge feedback det behöver 
inte vara hyllningar utan det kan vara typ ”ja men tänk på detta” 
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 Det tycker jag hen är ärligt bra på att, ja men alla har ju såna 
jobbchats. Så att ja jag tror att det är väldigt jämnt fördelat. Hen är 
väldigt bra på att pusha och sådär. – Medarbetare fyra 

 
Medarbetarna anser att de får återkoppling av sina ledare, men påpekade även att de 
självmant kunde gå till ledaren för att få återkoppling. De berättade även att det var 
positivt att få återkoppling från kunderna, då det gynnade deras utveckling. 
 

Ja men det tycker jag att det är, hade man velat ha mer feedback rent 
resultatmässigt med snittkvitt och hur kunder tycker att man arbetar så 
kan man ju be om att få det. Det är ju en del vill ju ha det mycket och en 
del vill inte ha det så ofta. Så vad ska man säga, är det någon som får 
mer så är det ju för att man önskat det. Jag är kanske lite sån, jag vill 
inte att det ska gå ett halvår mellan gångerna utan jag vill ha det lite 
oftare.  - Medarbetare tre 

 
Ingen av medarbetarna ansåg det som ett problem att gå till sin ledare, de var medvetna 
om att de också har ansvar för sina återkopplingar. Medarbetare två ville se 
återkoppling som upplevs negativ som en förbättringsåtgärd men det var viktigt att 
ledaren förmedlade det på ett rätt sätt. Hen menade också att ledaren inte alltid var insatt 
i dagens arbetsuppgifter.  
 

Alltså, Jag får ju bekräftelse på positivt men sen får man också feedback 
på negativa saker som behövs förbättras eller göras bättre. Och det 
beror lite på hur det framstår. Alltså det behöver inte vara 
negativt...alltså man får se det som en förbättringsåtgärd. Det brors lite 
på hur det läggs fram och den biten också. – Medarbetare två 

 
Resultatet visar att medarbetarna är nöjda med den återkoppling som ges trots att 
ledarna ansåg att de borde återkoppla ytterligare.  

Teoretisk  problematisering  
 
Resultatet visade att medarbetarna var nöjda med sitt arbete och de fanns olika faktorer 
som hjälpte dem att motiveras under arbetsdagen. Utifrån Deci och Ryans (2002) 
motivationsteori är det därför ingen av medarbetarna som befinner sig i stadiet 
amotivation. Amotivation kan uppstå när individen inte besitter den kompetens som 
behövs för arbetsuppgiften eller inte förstår syftet om varför organisationens mål behövs 
uppnås. Respondenterna arbetar inom en organisation där personalen uppmuntras till att 
jobba mot mål och det läggs mycket resurser för att underlätta.  
De finns också många medarbetare på arbetsplatsen som drivs av yttre faktorer såsom 
belöning och pengar. Med största sannolikhet skulle resultatet bli något annat om vi valt 
att genomföra intervjun på individer som inte arbetar alls.  
 
Det som tydligt visades under analysen av det empiriska materialet var att det främst är 
den yttre motivationen som motiverar de intervjuade medarbetarna.  
Svaren är en blandning av att medarbetarna drivs av pengar och att nå företagets mål.  
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Hade teorin tillämpats under andra omständigheter, som exempelvis vid sport och 
fritidsaktiviteter, kan det tänkas att fler svar hade kopplas till inre motivation. Det här på 
grund av att arbete är för många något som är nödvändigt för att kunna leva och 
fritidsaktiviteter ofta utövas för individens intresse.  

Figur 1 
Egenillustrerad modell tagen från Deci och Ryan (2002) 
 
Vi finner dock några likheter mellan teorin och det resultat som framkom. Medarbetarna 
befinner sig i olika delar av den yttre motivationen beroende på vad som motiverar dem 
under arbetsdagen. Vi finner utifrån respondenternas svar att ingen av medarbetarna 
befinner sig i yttre eller inre reglering. Medarbetarna trivs med att arbeta mot mål och 
visade ingen känsla av att vilja utföra sina arbetsuppgifter för att undvika straff och 
negativa känslor. 
 
Teorin utgår från att individen vill känna självbestämmelse. Att få utvecklas inom sitt 
arbete och att kunna påverka sin arbetssituation är enligt Deci och Ryan(2002) viktigt. 
Medarbetarna finner arbetsuppgifterna tillfredsställande och trivs med att arbeta mot 
organisationens mål. 
 
Medarbetare fyra är den som utifrån teorin placeras närmast inre motivation. Hen 
nämnde att när hen var ny på arbetsplatsen låg drivkraften inte i att tjäna pengar eller 
klättra i karriären. Anledningen till att medarbetare fyra arbetade var endast för att få 
arbetslivserfarenhet. Däremot berättade hen att detta ändrades i när det framkom vad 
andra tjänar. Efter att ha varit på arbetsplatsen i 1,5 år ligger motivationen numera i att 
jobba mot tydliga karriärsmål. 
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DISKUSSION  
Metoddiskussion  
 
Studiens material samlades in via intervjuer. Om det funnits möjlighet till mer tid hade 
även observationer varit lämpligt att tillämpa för att få ett större djup på de svar 
respondenterna förmedlade. Genom att observera arbetsplatsen hade en tydligare bild av 
samspelet mellan ledare och medarbetare visats. Det hade varit intressant att vidare 
undersöka hur ledaren fungerar i praktiken och jämföra med det som sades under 
intervjun. 
 
Intervjun genomfördes genom semistrukturerade intervjuer då det möjliggjorde för 
respondenterna att kunna svara fritt. Då båda deltog under intervjuerna delades ansvaren 
upp, en ställde frågorna och en observerade. I vårt fall var det en fördel att vara två då 
det ger mer tid till den som observerar att fokusera på svaren respondenten ger. Bryman 
(2011) anser att det inte gör någon skillnad om det är två intervjupersoner som närvarar 
vid intervjun. Under intervjun användes en intervjuguide. Detta var ett hjälpsamt medel 
och stöd under intervjuerna då fokus istället hamnade på vad respondenten sade och 
förmedlade. I framtida studier hade vi haft färre och mer kritiska frågor för att få ett 
tydligare resultat.  
 
Medvetenheten finns att det är kontaktpersonen som har bokat in intervjuerna med 
respondenterna och vet därför också vilka som deltar. Det här räknas med i studiens 
validitet och resultat. Intervjun som genomfördes på arbetsplatsen har ett öppet 
kontorslandskap, i ett enskilt tilldelat arbetsrum. Arbetsrummet hade en viss insyn vilket 
påverkade deltagarnas anonymitet. Hur det påverkade deltagarnas svar är svårt att 
avgöra. 
 
Under intervjun spelades alla intervjuer in. Anledningen till att intervjun spelades in var 
för att det intressanta är inte bara vad som sägs utan även hur det sägs. Vid 
transkriberingen behålls intervjupersonernas ordalag vilket är en fördel vid analysen. 
Det negativa med att använda sig av intervjuutrustning är att det kan bringa ett obehag 
hos intervjupersonen vilken i sin tur bidrar till att intervjun inte blir lika avslappnad. 
Ytterligare en faktor som kan bidra till att svaren som ges inte blir lika trovärdiga är att 
intervjupersonen blir oroade av att svaren som ges kommer att bevaras (Bryman, 2011). 
 
Analysen inspirerades av en tematisk analys. För att förtydliga om varför den enbart 
användes som inspiration var då de teman som användes i analys och resultat framkom 
tidigt i studien och då under bakgrund och tidigare forskning. De fyra olika teman var 
hjälpsamma för att strukturera arbetet. För att följa en tematisk analys enligt Bryman 
(2011) ska sökandet efter teman framkomma under transkriberingen.  
 
Valet att genomföra en kvalitativ studie kändes som ett bra val då syftet med studien var 
att förstå vilken betydelse bekräftelse har för arbetsmotivationen. Det här är något som 
vi anser att vi uppnått genom att intervjua respondenterna och analyserat det insamlade 
materialet. 
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Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen redogörs de reflektioner som vuxit fram under analysen av det 
transkriberade materialet.  

Motivation  
Vid analysen kan vi förstå vad Ahl (2004) menar med att forskning om motivation är 
intressant. Motivation mäter attityder och genom påverkning av attityderna kan 
människors beteende ändras. Däremot menar hon att det verkar som att 
motivationsteorier inte fungerar. Ett problem som enligt Ahl (2004) flera forskare inom 
ämnet har uppmärksammat. 
 
Som tidigare nämnt är begreppet motivation flertydigt och svårt att definierat. Ahl 
(2004) beskriver flera svårigheter med begreppet. Enligt författaren är det tveksamt om 
motivation överhuvudtaget finns som ett mätbart fenomen. Ahl (2004) menar att 
begreppet är så pass väletablerat att det inte går att ignorera och att ett annat sätt borde 
istället hittas för att förhålla sig till begreppet. Skulle motivation förstås som ett socialt 
konstruerat begrepp istället öppnar det för nya sätt att se på det. Ahl (2004) menar att 
motivation bäst förstås som relaterat till andra begrepp istället för att se motivation som 
något essentiellt som går att mäta. Att se på motivation ur det här perspektivet är en 
motsats till den teori som ligger till grund för denna studie. 
 
Det har vid flertal gånger varit svårt att tillämpa teorin under studiens gång. Det blev 
efter resultatet tydligt att Deci och Ryans (2002) teori inte har fungerat för denna studie. 
Det kan vara flera olika faktorer som spelar roll. Det kan dels bero på att det är 
problematiskt att ha motivation som grund i studien när det är så svårdefinierat. En 
bidragande faktor kan vara att det finns andra mer väsentliga motivationsteorier för 
studiens syfte. En annan faktor kan vara de problem som Ahl (2004) nämner ovan. Om 
det är anledningen till att teorin inte varit ett lyckat tillvägagångssätt eller inte, har vi 
inte tillräckligt med grund för att kunna uttala oss om.  
 
Däremot visade resultatet att det finns en tydlig skillnad i hur ledarna motiverar sina 
medarbetare, jämfört med hur medarbetarna blir motiverade. Ledarna anser att 
medarbetarna blir motiverade av de enskilda individuella samtalen. Enligt teorin kan 
arbetsmotivationen hämmas om företaget fokuserar för mycket på den belöning som ges 
vid uppnådda mål.  
Ett undantag är om medarbetaren tillhör gruppen; yttre reglering.  Barbuto och Xu 
(2006) menar att det beror på vad medarbetaren blir motiverad av och vilket intresse 
som väcker motivationen.   
 
Medarbetarna visade sig motiveras av sina kollegor, lön och kunder. En reflektion kring 
det här kan vara att medarbetarna vänder sig till varandra under arbetsdagen när det 
uppstår en situation där de behöver hjälp. Som ledarna själva förklarat har de två olika 
fokusområden och kan därav inte alltid vara närvarande under medarbetarnas arbetsdag. 
Det blir att medarbetare som arbetat längre på arbetsplatsen kan få ta rollen som den 
närmsta ledaren som kan svara på frågor och finnas till hands. Det kan leda till att 
teamledaren missar tillfällen som kan komma vara viktiga för att motivera, utveckla och 
stödja sin arbetsgrupp. 
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Bekräftelse  
Resultatet visade att ledarna ansåg att de bekräftade medarbetarna. Ledarna tyckte att 
medarbetarnas motivation ökade när de bekräftade arbetsgruppen. Resultatet visade 
även att medarbetarnas motivation ökade genom att blir bekräftad men att de 
motiverades mestadels av kollegor och kunder. Enligt medarbetarna var bekräftelsen 
från ledaren inte något som uppfattades som betydelsefullt. Vid de öppna frågorna 
nämndes inte ledaren av någon av medarebetarna. Det var endast vid de frågor som vi i 
efterhand kan se var ledande som medarbetarna nämnde bekräftelse av ledaren som en 
motivationsfaktor. Arbetsplatsen har en stark gruppdynamik där de motiverar varandra 
under det dagliga arbetet. Det var tydligt utifrån respondenterna att företagets 
värdegrund är att göra allting tillsammans, vilket kan vara en stor faktor till 
arbetsgruppens starka gruppdynamik. Roberson och Stewart (2006) poängterade vikten 
av jämlik bekräftelse där alla medarbetare blir sedda. Genom det här menar författarna 
att medarbetarnas självförtroende ökar. Det kan leda till att medarbetarna blir mer 
intresserade av att utvecklas inom arbetet. Det är en uppfattning vi fått från 
arbetsplatsen. 

Medarbetarnas  mål  
Ledarna på företaget arbetar kontinuerligt med medarbetarnas mål och utveckling. 
Företaget utgår från strukturer där ledarna fått verktyg för att kunna hjälpa sina 
medarbetare. Hendijani m.fl, (2016) och Hall-Ellis (2014) anser att anledningen till att 
företagen motiverar sina anställda är för att kunna styra dem till att agera på ett sätt som 
är till företagets fördel. Verktyget som ledarna främst använder är det individuella 
samtalet som sker en gång i månaden. Under detta samtal följs individens utveckling 
och måluppföljning. Enligt Deci och Ryan (2002) är detta en fördel för de medarbetare 
som tillhör identifierad reglering. Det innebär att individen förstår betydelsen av målet 
och blir därmed motiverad. Det är en stor fördel för företaget, och underlättar för 
ledaren, att veta vad medarbetarna motiveras och inspireras av. Finns det en 
medvetenhet om vad personalen motiveras av kan företaget enklare hjälpa sina 
medarbetare att nå de uppsatta målen och därmed gå med vinst.  

Återkoppling  under  arbetsdagen  
Jarzebowski, Palermo och van de Berg(2012) poängterar från tidigare forskning att alla 
individer vill ha återkoppling på olika sätt, vilket stämmer överens med studiens teori. 
Teorin menar att motivationen kan öka om individen får stöd av sin ledare och får 
utrymme till att utvecklas. Ledarna har som tidigare nämnt två olika arbetsområden som 
de ansvarar för. Studiens resultat visade att det var ekonomiansvaret som oftast 
prioriteras, återkoppling kan därför missas.  
 
Ledarna anser att det kan vara brist på struktur, kunskap eller prioriteringar, exempelvis 
möten, som gör att återkoppling uteblir. Det kan leda till att arbetsgruppen blir mer 
självgående under arbetsdagen vilket stämmer överens med den uppfattningen vi fick 
under besöket. En ledare ansåg att det var även var medarbetarnas initiativ att ta ansvar 
om de ville ha återkoppling självmant. Medarbetarna påpekade att ifall de vill ha mer 
återkoppling, kan de gå till sin ledare för att få återkoppling på en arbetsuppgift.  
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En reflektion kring detta är att ledarna tidigt format och utvecklat medarbetarna till att 
ta ansvar för sitt eget arbete och återkoppling.  
 
Medarbetare två anser att det är viktigt att ledaren uttrycker sin återkoppling som 
upplevs negativ, på rätt sätt. Det är något som Niemann m.fl (2014) även finner viktigt i 
sin studie. Hur de resterande respondenterna ställer sig till återkoppling som upplevs 
negativ har inte framgått under intervjuerna.  
 

Slutsatser  
En slutsats är att på den valda arbetsplatsen arbetar ledarna efter en struktur som de tror 
motiverar sina medarbetare. Resultatet visar snarare att medarbetarna hade motiverats 
mer av att ha en ledare som är mer tillgänglig och närvarande. Eftersom ledaren inte 
alltid var tillgänglig bekräftade kollegorna varandra. Medarbetarna trivdes på sitt arbete 
och ansåg att arbetsgruppen var en viktig motivationsfaktor. En ledare som är tillgänglig 
för att kunna svara på frågor och bidra med den praktiska hjälp som medarbetarna 
saknar från sin nuvarande ledare. Hade det här genomförts tror vi att arbetsgruppens 
motivation hade ökat och genom det blivit mer effektiviserat.  
 
Arbetet har lärt oss mycket om motivation och hur det kan skilja sig mellan en ledare 
och dess medarbetare. Vi har fått en större förståelse för att alla individer har olika 
drivkrafter och där av motiveras på olika sätt. Inför framtida forskning hade en 
fördjupning inom motivationsbegreppet varit intressant att undersöka. Att utifrån Ahl 
(2004) se motivation som socialt konstruerat och inte som en medfödd egenskap. Det 
hade även varit intressant att ytterligare undersöka motivation som en drivkraft för 
lärande.  
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Bilaga  I  

I 

Intervjuguide  
 
  
Intervjuguide  för  medarbetarna  i  arbetsgruppen  

 
Bakgrundsfrågor 
1.   Hur länge har du arbetat inom företaget? 
2.   Kan du beskriva dina arbetsuppgifter 
 
Motivation  
3. Vilken är den främsta anledningen till att du yrkesarbetar? 
4. Trivs du på ditt arbete? 
5. Känner du dig uppskattad under det dagliga arbetet? 
Om ja, På vilka sätt visar företaget uppskattning under det dagliga arbetet? (Tex, Bra 
jobbat). 
Om nej, Är det något du saknar? 
6. Vad motiverar dig i det dagliga arbetet? 
7. Har du tydliga mål att arbeta mot? Ja/nej? Om ja, vad är det för mål? Om nej, har du 
personliga mål? 
 
Inre  motivation 
8. Har du möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter? Om ja, hur? Om nej, är det något 
du hade velat? 
9. Hur självständig kan du vara i ditt arbete? 
10. Tycker du att det är viktigt att bli bekräftad för ditt arbete? På vilka sätt är det 
viktigt? 
11. Är det bättre att bli uppmärksammad för din prestation enskilt av din ledare eller 
framför arbetsgruppen?  
12. Väcker det några känslor hos dig när  du mottar positiva kommentarer från din 
ledare? Kan du beskriva dem? 
 
Yttre  motivation   

   13. Ser du lönen som en drivkraft till att arbeta? Är det den största anledningen till att 
du yrkesarbetar? om nej, vad driver dig till att arbeta? 
14. Anser du att det är en jämn fördelning inom arbetsgruppen av hur mycket 
återkoppling som ges? 
15. Vilka utvecklingsmöjligheter har du inom företaget? Exempelvis befordran och 
anställningsgrad  

  

  





Bilaga  II  

I 

Intervjuguide  till  ledaren  för  arbetsgruppen  
 

Bakgrundsfrågor 
1.   Hur länge har du arbetat inom företaget? 
2.  Beskriv dina arbetsuppgifter 
3. Vilken är den främsta anledningen till att du arbetar som ledare? 
4.  Vad prioriterar du i ditt ledarskap? 
5. Har du gått någon ledarutbildning? Fokuserar företaget på att utveckla sina 

ledare? 
6. Hur är företagets belöningssystem utformat? Använder ni er av ett sådant i det 

dagliga arbetet? 
7.  Känner du att du är motiverad inför dina arbetsuppgifter? På vilka sätt? 

 
Motivation 

8.  Bekräftar du dina medarbetare, och i såfall varför? 
9.  Anser du att din arbetsgrupps motivation ökar av bekräftelse? 
10. Prioriterar du dina medarbetares personliga mål och utmaningar? Bekräftar du 

dessa? På vilka sätt? 
11. Tycker du att det är tydligt för medarbetarna vilka mål de ska uppnå för att 

belönas? 
 
Yttre  motivation 

12. Anser du att du bekräftar dina medarbetare individuellt? Hur? 
13. Bekräftar du alla medarbetare på lika mycket och på samma sätt? 
14. Vad gör du för att uppmuntra ett beteende? 
15. Vilka mål har företaget när det kommer till att uppskatta sina anställda? 
16. På vilka sätt ger du återkoppling i det dagliga arbete till dina medarbetare? 
17. Känner du att du ger tillräckligt med återkoppling till din arbetsgrupp? Både 

individuellt och i grupp? 
 

  


