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Arbetsmotivation är en stor och viktig drivkraft för den 
pedagogiska utvecklingen på en arbetsplats I vår empiri har vi 
undersökt arbetsmotivation som är ett oerhört intressant men 
komplext område. Syftet med vår empiri är att upplysa, synliggöra 
faktorer och metoder samt vilka synsätt olika organisationer har 
internt av begreppet arbetsmotivation. Vår forskningsfråga lyder; 
”Hur främjar ledare och organisationer arbetsmotivarion för 
medarbetaren?” Empirin är genomförd genom en kvalitativ 
forskningsmetod respondenterna bestod av ledare med 
medarbetaransvar inom omsorgssektorn och i värdeskapande 
organistioner. I empirin fann vi tre nyckelkomponenter vilka 
samtliga ledare ansåg vara betydande för att främja medarbetarnas 
arbetsmotivation, kommunikation, samverkan och utveckling. 
  



Förord 
 

Vi författare vill rikta ett varmt tack till vår handledare Jan Perselli som väglett 
oss genom vårt uppsatsarbete för att göra vår studie bättre. 

Tack till Marie Joelsdotter Hallbäck som stöttat oss och gett oss vägledning i 
arbetet, samt Andreas Nordin som vår kursledare och examinator. 

Vi vill även tacka våra respondenter för deras bidrag genom intervjuer till vår 
uppsats. 

Till sist vill vi tacka våra opponenter som gett oss åsikter och tankar för att 
förbättra vår uppsats och anhöriga och vänner som stöttat oss genom denna 
uppsats. 
 

Tack så mycket! 
 

Ulrika Rosengren & Anneli Turesson 
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INTRODUKTION 
 I följande kapitel ger vi Er en inblick om valet av vårt ämne. Vi har valt ut teorier som 
anses vara relevanta för att ge en förståelse för ämnet och som spelar en betydelse för 
vår empiri. Vi börjar inledningsvis med olika generella historiska teorier och begrepp, 
därefter fördjupar vi oss i arbetsmotivation som är vårt kärnämne och till sist 
organisation, ledarskap och arbetsmiljö faktorer som påverkar arbetstagarens 
motivation för arbetet. Här presenteras grunden av vårt arbete med bakgrund, 
problemdiskussion, avgränsningar och slutligen syftet med vår uppsats.  
Genom egna erfarenheter och nya kunskaper inom arbetslivspedagogik kom vårt val av 
forskningsområde cirkulera runt ledarskap och organisationer. Vi kom in på det som vi 
anser vara av stort värde inom arbetslivet trivsel och vilja. Det vi vill känna på 
morgonen är att vi vill gå till arbetsplatsen, att vi har en drivande känsla att vi vill göra 
vårt bästa och att vi gör det med glädje för att vi trivs där. Vad vi önskar är att vi har 
kollegor, ledare och en organisation som känner detsamma. Om vi har dessa faktorer 
med oss känner vi förmodligen en delaktighet och en samvaro utav att vara på arbetet. 
Vi kan känna att vi har en motivation för att vara på vårt arbete, en arbetsmotivation 
som har skapats genom viljan och förståelsen för det som är viktigt. Vi tror att om man 
en gemensam arbetsvilja kan man skapa nya visioner nya utvecklingar och förbättra och 
fullända ett gemensamt mål. Vårt fortsatta arbete kommer i denna undersökning bestå 
utav en fördjupning och en empirisk undersökning om drivkrafter och motivation inom 
organisationer. Vad gör organisationer och ledare för att stimulera medarbetares 
motivation? 
 

Bakgrund 
Under våra studier fick vi en en djupare insikt och förförståelse om olika faktorer och 
processer som påverkar en organisations arbetsmiljö. Olika faktorer påverkar viljan som 
varje enskild individ har. Det finns olika intensitet i drivkrafter, vilken varierar inför 
olika situationer. Det begrepp som vi kom att fokusera på var arbetsmotivation som 
kom att vara kärnämnet. Vi fördjupade oss och undersökte olika faktorer och kontexter 
som påverkade individens inre och yttre motivation inom arbetslivet. 
Angelöw (2011) ger sin förklaring till varför det är viktigt med en god arbetsmotivation. 
Individens arbetsmotivation inom en organisation är en av de faktorer som kan 
utvecklas och även bidra till att organisationens humankapital ökar. Det har ett starkt 
värde för verksamheten. Motivation är en av de krafter som en verksamhet behöver 
främja och vårda. Man ser en vikt av att det är motiverande med verksamhetens mål 
vilket ger organisationer positiv utveckling.  
Motivation 
Vad innebär motivation och var kommer det ifrån? Enligt Kaufmann (2010) härleds 
ordet till latin “movere” som betyder röra. Motivation innebär att det är en process som 
sätter igång, ger riktning åt och upprätthåller och bestämmer intensiteten i beteendet. 
Man ser till drivkrafter som får individen att agera, välja en riktning sätta mål för sitt 
agerande eller avsikter vilka leder till en handling med olika intensitet och olika 
insatser.  
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I början på 1900-talet var pengar och biologi i fokus inom forskningen av motivation, 
som i stor utsträckning var behavioristisk. Det var lönen som var den främsta 
drivkraften och var grunden till en arbetsmotivation (Jungert, 2015). 
 
Det har skett en utveckling inom området och begreppet visar sig ha en stor 
komplexitet. Det finns flera olika perspektiv, dimensioner och faktorer som ger en bild 
utav att man behöver ha ett brett och öppet förhållningssätt vilket gör det oerhört 
mångfacetterat och att det finns flertalet olika infallsvinklar. Hedegaard Hein (2012) har 
studerat begreppet och teorierna inom motivation och upptäckt komplexiteten i 
begreppet. Hedegaard Hein gör en hänvisning till en modell där Larsen m.fl synliggör 
sitt sätt att förklara motivation se nedan;  
  

 
(Hedegaard Hein, 2012). 
 

I översikten framgår olika faktorer som anses skapa motivation enligt olika 
motivationsteorier. Modellen visar att det finns flertalet olika motivationer och de kan 
uppkomma på olika nivåer. Motivationsbegreppet kan ses ur ett flertal olika perspektiv 
och kontexter. Härtill kommer vilka förutsättningar som finns och olika förhållande 
såsom genetiska, kulturella förhållande, arbetsförhållande samt värderingar. Listan kan 
göras längre vilket visar att det finns en stor komplexitet.  

 
Enligt Hedegaard Hein (2012) kan man reflektera och se teorierna ur olika perspektiv. 
Utifrån ett metateoretiskt perspektiv kan man ha i åtanke att teoretikerna har utvecklat 
dessa utifrån sitt synsätt. Detta har konsekvenser för den grundläggande människosynen 
och vilken syn som finns på ledarskap för de olika teorierna. Det blir även konsekvenser 
om man betraktar individen som inifrånstyrd eller utifrånstyrd och om man ser 
individen som färdigutvecklad eller att det finns en konstant utvecklingsförmåga 
(Hedegaard Hein, 2012). 

Motivationsteorierna härstammar primärt från psykologin och det är här som man vill 
bilda en förståelse för individens tänkande och agerande. I de olika motivationsteorierna 
är det vanligt att man skiljer mellan behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och 
de teorier som har en arbetskaraktär (Kaufmann, 2010). 
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Behovsteorier 
I behovsteorierna betraktar man enligt Kaufmann (2010) det motiverande beteendet som 
utlöses av ett grundläggande behov. Behoven kan vara utpräglat biologiska eller vara en 
produkt av lärande under längre tid. 
 
Inom de olika behovs teorierna har man enligt Lindmark och Önnevik (2011) studerat 
vilka behov vi har som individer, vad det är som skapar motivation och 
arbetstillfredsställelse. Perspektiven grundades till människosynen och de har haft stor 
betydelse för human resource management. Inom organisationer kan man genom att 
man försöker tillgodose de behov som individen har få goda förutsättningar för att skapa  
motivation och en tillfredsställelse som kan generera till goda prestationer.  

Maslows behovshierarki 
Först ut av historiens teoretiker inom motivation blir Abraham Harold Maslow (1908-
1970) en så kallad urfader inom teorierna eftersom att han grundade en av de mest 
använda motivationsteorierna genom tiderna. Enligt Granberg (2011) anknyter teorin ej 
till någon särskild politisk ideologi och det är heller ingen konflikt teori. 
Med en humanistisk grundsyn bildar Maslow en modell för att kartlägga och sortera 
individens olika behov och drifter som enligt Kaufmann (2010) var den första teorin 
som klassificerar och rangordnar de mänskliga behoven i ett system. Hans teori får en 
stor betydelse för arbetslivets motivationer och de betingelser som är främjande. Teorin 
är generell för att rangordna människans olika motiv. Olika behov är indelade i 
kategorierna är viktiga för synliggöra motivation och en individs handlingar  
(Jungert, 2015).  
 
Hedegaard Hein (2012) beskriver teorin vilken är grundad av en hierarki och modellen 
kan visas som en trappa eller som en pyramid. Grunden finns i att människan har olika 
behov och drifter vilka baseras på fysiska, psykologiska och sociala beting. Beroende på 
om dessa är tillfredsställda eller icke tillfredsställda, individens drift finns i att få de icke 
tillfredsställda behoven tillfredsställda. När ett behov blir tillfredsställt är det inte längre 
ett behov och då finns detta ej heller kvar som tidigare är motiverande att arbeta för 
kvar. När väl ett behov är uppfyllt uppkommer ännu ett nytt behov som individen vill 
uppfylla denna gång på nästa nivå i rangordningen som baseras på fysiska, psykologiska 
och sociala beting. 

 
Figur hämtad via google(malmö.yimby.se)  
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Enligt Maslow har individen samtliga behov i pyramiden men det är de otillfredsställda 
behoven som ger en ökad motivation. Befinner sig individen på en högre nivå samtidigt 
som ett lägre behov hotas, förflyttar sig individen nedåt i pyramiden (Lindmark et al., 
2011). Däremot behöver individen ej få behoven tillgodosedda fullt ut på ett trappsteg 
innan individen fortsätter till näst steg. Vilket innebär att man kan befinna sig på flera 
steg samtidigt, man strävar fortfarande efter att tillgodose behoven. Maslow (1987) 
anser att individen utgår ifrån att vara en del av en helhet och att drivkraften och 
motivationen gör att individen utvecklas efterhand vilket skapar ett värde för individen. 
Han anser även att det finns vissa villkor som behövs som grund för att kunna uppfylla 
behoven. Villkoren är att det finns möjligheter till ett rörelseutrymme som att göra det 
som man vill, ha en yttrandefrihet att man har information som man kan dra egna 
slutsatser från vilket i sin tur kan leda till en kognitiv förmåga. Det i sin tur kan leda till 
en möjlighet och ett behov av att kunna påverka. Det är här som individen har ett 
generellt behov av en kognitiv drift. Den kognitiva driften av att förstå och viljan att 
söka kunskap är något som följer hierarkin och som Maslow anser vara en viktig del i 
teorin. 
Arbetsmotivation 
Vad innebär arbetsmotivation? Enligt Kaufmann (2010) har man olika modeller inom 
begreppet där man ser över vad det finns för faktorer i arbetssituationen som påverkar 
motivationen positivt och negativt. 
Enligt Lahtham och Pinder(2005) består arbetsmotivationen av energiska krafter med 
ett ursprung utanför och inom en individs varande.Motivationen är en psykologisk 
process som består av ett ömsesidigt samspel mellan individen och miljön. Detta 
påverkar en individs ansträngning, uthållighet och val. 
Inre motivation 
Enligt Kaufmann (2010) omfattas de inre faktorerna mest av de grundläggande 
biologiska behoven. Här finns även andra behov och förväntningar som intellektuell 
tillfredsställelse, social anknytning och uppskattning samt utveckling av sin 
personlighet och vad man vill prestera. 

Lunö (2015) beskriver den inre (intrinsic) motivationen enligt följande: Den viktigaste 
utgångspunkten för att en individ ska känna engagemang för lösning av en uppgift är att 
den är lagom komplicerad och att den anpassas till individens egen bedömning och 
strävan. Uppgiftens svårighetsgrad motsvarar graden av generell kompetens hos 
individen varvid det uppstår en behaglig och nyfiken känsla vilken skapar en 
uppmärksamhet på den givna uppgiften. Här kan dessa känslor även kombineras med en 
form av spänning eller nervositet. Det är arbetsuppgiften i sig som upplevs som positiv 
eller belönande. 

Yttre motivation 
Motivationen styrs av yttre påverkande faktorer som individen ej kan påverka själv men 
som däremot kan påverka individen. De yttre faktorerna består av vad just den individen 
anser vara motiverande belöningar (Hedegaard Hein, 2012). Kaufmann (2010) beskiver 
att de yttre faktorerna har fokus mot sociala miljö faktorer som realateras till uppgiften. 
Vi kan ha behov för social status, prestige, här ingår även uppfattningar om lika värde 
och rättfärdighet. Enligt Lunö (2015) kommer den yttre (extrinsic) motivationen av ett 
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arbetsresultat vilket kan bytas mot något annat som anses attraktvt exempelvis pengar, 
beröm, social status mm.  
Jungert (2015) beskriver att den yttre motivationen är instrumentell och att den refererar 
till engagemang i en arbetsuppgift på grund av yttre krav. För att nå ett yttre resultat 
som en belöning eller att undvika hot om att bli bestraffad. Perspektivet grundades i 
behaviorismen. 
Hackman och Oldman´s arbets designteori 
Kaufmann (2010) förklarar att Richard Hackman och Greg Oldham utvecklar en modell 
med arbetskaraktär med att utveckla ett detaljerat och konkret system för att klassificera 
och mäta ett arbetes motivationspotential.  
Hackman & Oldman´s arbetsdesignteori´s huvuddrag är att motivation har ett samband 
med hur medarbetare och arbete matchar varandra. En bra matchning ger medarbetare 
högre motivation vilket ger goda resultat för organisationen. I teorin står den inre 
motivationen i centrum för arbetsegenskaper. Om medarbetare känner tillfredsställelse 
för sitt arbete och arbetsuppgift och det utförs väl infinner sig en inre motivation. 
Prestation är knuten till den inre motivationen och då blir goda prestationer en 
tillfredsställelse som ger en kick till att prestera vidare. Faktorerna styr produktivitet och 
effektivitet och hänger ihop med förhållandet mellan människorna som arbetar och 
deras arbetsuppgifter. Blir arbetet bra ökar effektiviteten och motivationen, kunskap och 
färdigheter, utvecklings behovet samt tillfredsställelse med arbets kontexten (Hedegaard 
Hein, 2012).  

Kognitiva processteorier 
Inom de kognitiva motivationsteorierna är grundsynen att motivationen är ett resultat av 
individens förväntningar om måluppfyllelse, belöning och egen prestation med en 
utvärdering av källan till motivation. Handlingar är ofta ett resultat av helt rationella och 
medvetna val. Individens tankeprocess påverkar ändamålet genom olika förväntningar 
och tolkningar (Kaufmann, 2010). 

Förväntningsteorin 
Hedegaard Hein (2012) beskriver att förväntningsteorin kommer från psykologen 
Viktor. H. Vroom (1964). Grundtanken i teorin är att medarbetarnas handlingar och 
förväntningar ska leda till ett önskat resultat. Enligt Vroom är individens motivation en 
produkt av individens önskan att en viss handling leder till ett visst resultat. Sambandet 
mellan handling och resultat kallas instrumentalitet. Om individen ser att resultatet har 
något värde leder det till handling. Teori bygger på subjektiva uppfattningar. 
Förväntningsteorin kallas också VIE teorin som står för de tre grunderna i teorin 
nämligen valens, instrumentality och expectancy. 
Valens är tillfredsställelsen och förväntan man förväntar sig av resultatet och är baserad 
på förväntningar och sitter i styrkan av önskningar hos individen efter ett visst resultat. 
Instrumentalitet är förbindelsen mellan arbetsprestationen och resultatet av 
arbetsprestationen, samt är kopplat till individens förväntning. Expectancy (förväntning) 
beskriver förhållandet mellan handling och resultat. Styrka i förväntningen sitter i 
individen och önskan att handlingarna leder till önskat resultat. 
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Vroom´s förväntningsteori har som huvudbudskap att ha en motivation att handla och 
agera bygger på en förväntan om att få ett önskat resultat. 

Sociala motivationsteorier 
Jungert (2015) refererar till Taijfel och Turner som har förklarat grunderna i teorin 
enligt följande. Beteende i en intergrupp relateras utifrån hur gruppmedlemmar 
uppfattar sin gruppstatus, hur legitima och stabila dess statusskillnader är och hur stora 
möjligheterna är av att byta grupptillhörighet. Jungert nämner att medarbetaren 
motiveras av att leva upp till normer och värderingar och att nå mål som är relevanta för 
individen och dennes sociala identifikation vilket beror på kontexten, att se sig själv 
som medlem av sociala grupper kan skapa nya behov och tillfredsställa behov som 
exempelvis samhörighet. 

Enligt Kaufmann (2010) betonar man individens förhållande till medarbetarna som en 
källa till motivation eller att det ej uppstår en motivation. Källan till motivationen finns i 
olika övervägande i kontexten och olika former av rättvisa. Arbetsmoralen och 
motivationen påverkas av olika jämförelser med andra medarbetare genom en lika värde 
teori vilken består av olika bedömningar som leder till en “rättvis upplevelse”. 
Likavärde och rättviseteorin 
På ett systematiskt sätt belyser teorin temat lika värde som motivationsfaktor. Individen 
jämför sina insatser i det de gör med andra individer. Lika värde uppkommer när 
jämförelsen är positiv och en lika värde konflikt uppstår när jämförelsen är negativ. En 
känsla av otillfredsställelse och orättvisa uppstår. Lika värde betraktas som en princip 
med förutsägbara och delvis starkt motiverande och motivations hämmande effekter på 
individens allmänna motivation och prestationsvilja. Det finns olika faktorer som kan 
ingå i en likvärdig jämförelse. Det kan exempelvis vara lönenivå och utbildningsnivå. 
Individer kan jämföra sina utbildningar, arbetssituation och lön i relation till 
medarbetare inom organisationen eller utanför i en annan organisation (Kaufmann, 
2010). 

Helhetsperspektiv 
Angelöw (2011) nämner flera faktorer som kan leda en verksamhet till en konstruktiv 
utveckling och förståelse vilket kan leda till högre motivation. Medarbetaren är källan 
till förnyelse och genom ett humanistiskt perspektiv är det individen som skall vara i 
centrum. Ett samspel av känslor, tankar, beteende och det omgivande samhället kan det 
socialpsykologiska perspektivet leda till att man kan förstå sammanhanget vid 
organisationsförändringar. Angelöw betonar vikten av en helhetssyn av perspektiv där 
följande faktorer behöver vara med såsom etisk medvetenhet, motivation som kan ge en 
förändringsberedskap, delaktighet med ett aktivt engagemang från start och med 
eventuella problemlösningar. Fler faktorer är ömsesidig tilltro, tillit och självförtroende 
vilket leder till positiva förväntningar utifrån de förutsättningar som finns, ett gott 
informationsflöde, samt att det finns tydliga normer och värderingar med vägledande 
principer som kan leda till en situationsrelaterad trygghet. Faktorerna kan motverka 
ångest och även leda till en positiv “buffert” som gör att individen kan hantera 
stressituationer bättre. Han nämner även att motivation är “motorn i förändringsarbetet”. 
Enligt Angelöw (2011) är motivation och mål nära sammankopplade med olika steg. 
Utgångspunkten är en ledning och organisation som delger insikten av mål och visioner 
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med deras syn på processen och på vilket sätt man skall uppnå målet. Det är även av 
vikt att organisationen kan kartlägga den enskilda individens behov eftersom det finns 
olika förändringsbehov. Upplever man att målet kan leda till en förbättring av den egna 
situationen har man mer drivkraft för att uppfylla målet. Genom att individen tror på sin 
egen förmåga höjs motivationen, detta är kärnan i motivation med att sträva efter att 
höja upp den egna självkänslan. 
Ledare  
Det engelska ordet leader betyder ”att leda människor på en resa”. Ledarens roll är att 
visa medarbetare rätt väg mot utveckling, minimera osäkerhet i arbetssituationen samt 
att kunna påverka och föra medarbetare mot att förverkliga olika mål i arbetssituationen. 
Ledarskapets största utmaning och arbetsuppgift är att nå mål i organisationen, men 
också att vara aktiv med ett socialt samspel med medarbetarna. Ledaren ska uppnå 
resultat och gör det genom hjälp av medarbetarna. Här tydliggörs hur viktiga alla delar 
är i en organisation och att samverkan har en stor betydelse mellan organisation, ledare 
och medarbetare. Ledarens främsta uppgift är att leda, vara ett stöd till sina medarbetare 
och arbetsgrupper, motivera medarbetarna till att hitta trivsel och arbetsglädje så 
arbetsmotivationen höjs (Maltén, 2000).  

Svedberg anser att många medarbetare föredrar att ha en relationsinriktad och 
demokratisk ledare (Svedberg, 2016). 

Enligt Malten (2000) innebär  det demokratiska ledarskapet  att medarbetarna är den 
centrala punkten och en viktig resurs för att arbetet ska fungera funktionellt. Ledaren ser 
var och en av sina medarbetare samt deras kompetens och kvalifikationer. Det centrala 
för ledarskapet är att man som grupp arbetar som ett team både med organisationen, 
ledaren och medarbetarna  
Malten (2000) anser även att den formella ledaren har en framhållning som är 
auktoritär. Ledaren är ofta styrande och tydlig i sitt ledarskap och planerar och säger 
vem som ska göra vad i arbetsgruppen. Auktoritärt ledarskap kan fungera i 
arbetsgrupper där medarbetare har svårt att ta ansvar och känner oro för att inte klara av 
sina arbetsuppgifter, där arbetsgrupper inte kan samverka eller där medarbetare är 
passiva och tar mindre ansvar i arbetet. 
Enligt Maltén (2000) ser och fungerar arbetsgrupper olika. En del arbetsgrupper har en 
drivkraft och är väldigt självgående, de har stor arbetsmotivation och arbetsglädje och 
de klarar sig bra med en relationsinriktad och informell ledare. Medarbetarna 
samverkar, tar ansvar och har en stor delaktighet i arbetet. I arbetslaget är ledaren en del 
i gruppen, en stöttepelare vid behov som lyssnar och är lyhörd och finns till hands i 
bakgrunden. Den informella ledaren arbetar för att motivera och låta medarbetarna vara 
delaktiga och aktiva i arbetet och i besluten som tas på arbetsplatsen. 

Samverkan och samarbete mellan ledare och medarbetare är viktiga uppgifter i det 
gemensamma arbetet och påverkar trivsel och arbetsmotivation. Det behöver samverkas 
och ske ett samarbete från medarbetare och arbetsgrupp till ledare och därefter över hela 
organisationen. Detta arbetssätt skapar en fungerande organisation med medarbetare 
som känner arbetsmotivation och trivsel (Ahrenfelt, 2013). 
Organisation 
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Maltén (2000) menar att begreppet organisation kommer från grekiskans ”órganon” 
och betyder verktyg och redskap. I en organisation rymmer det många människor och 
olika grupper som ska samverka i olika delar i organisationen. En samverkan av de 
olika resurserna är att föredra för att nå uppsatta mål. En organisationsteori har en 
struktur och ett regelverk med rutiner och policy för vad organisationen står för, hur den 
fungerar och vem som styr vad, alltså arbetsledning, arbetsfördelning och regler. Den 
förklarar även hur organisationen ser ut med olika nivåer och hur formen av strukturen 
ser ut i organisationen.  
För att ge en förståelse för olika organisationer har vi valt att nedan återge några 
klassiska organisationsteorier som Malten (2000) har beskrivit. 

• Scientific	management-teorin	var	Fredrich	W.	Taylor	upphovsmannen	till	
taylorismen	eller	taylorsystemet,	även	kallat	teknisk	rationalisering.	Detta	system	
gick	ut	på	att	man	skulle	öka	effektiviteten	och	man	gjorde	tids	och	arbetsstudier	
för	att	öka	effektiviteten	och	bli	av	med	slapphet	och	fusk.		

• Den	administrativa	teorin	som	Henry	Fayol	var	upphovsman	till	bygger	på	olika	
aktiviteter	och	huvudfunktioner.	De	administrativa	funktionerna	är	planering,	
organisation,	ordergivning,	samordning	och	kontroll.		

• Max	Weber	var	upphovsman	till	den	byråkratiska	teorin.	Grunden	fanns	i	att	
försöka	ta	tillvara	på	medarbetarnas	resurser	genom	utformade	formella	regler,	
bra	kommunikation,	tydliga	och	avgränsade	ansvarsområden.	Organisationen	är	
specialiserad	inom	område,	har	tydliga	ansvarsområden,	likvärdig	behandling	av	
kunder.	Organisationen	är	uppbyggd	hierarkisk	där	tydliga	nivåer	finns	vem	som	
ansvarar,	samordning	mellan	olika	led	som	ligger	närmast,	auktoritet	och	
utnyttjande	av	olika	statusnivåer,	normer	och	regler	för	medarbetares	handlande.	
Skriftlig	kommunikation	mellan	befattningshavande,	rekrytering	efter	formella	
meriter	såsom	utbildning,	erfarenhet	och	tjänstgöringstid,	reglering	i	anställning	
såsom	reglerad	befordringsgång.	Teorin	är	tydlig	och	klar	med	riktlinjer	om	hur	
arbetet	ska	bedrivas	utefter	beslutade	mål.		

• Human	relations-teorin´s	grundare	Elton	Mayo	kom	fram	till	att	den	psykosociala	
motivationen	i	arbetet	var	mer	viktig	och	verkningsfull	än	förbättringar	i	den	
fysiska	arbetsmiljön.	Teorin	beskrivs	som	att	den	vuxnas	värld	är	koncentrerat	
kring	arbetet,	behov	av	trygghet	och	erkännande	är	viktigare	delar	än	de	fysiska	
förhållandena	på	arbetsplatsen.	Arbetet	är	en	gruppaktivitet,	medarbetares	
förhållningssätt	till	arbete	och	arbetsmoral	påverkas	av	sociala	krav	både	inom	
och	utanför	arbetet,	grupper	och	samverkan	och	samarbete	är	av	vikt	för	
medarbetaren.	Teorin	står	för	samarbete,	gruppsamhörighet	och	ett	intresse	för	
medarbetaren	att	den	trivs,	känner	delaktighet	och	utgör	en	viktig	del	i	arbetet	
vilket	leder	till	att	medarbetaren	känner	sig	motiverad	för	sitt	arbete	(Maltén,	
2000).	

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön är en viktig del i dagens arbete. För att ha ett hållbart arbetsliv med friska 
och tillfredsställda medarbetare krävs det av arbetsgivare att de arbetar aktivt med att 
hålla en god arbetsmiljö inom organisationen. Genom att utforma, följa och arbeta 
aktivt med  interna policys och rutiner över de delar som omfattar arbetsmiljö. 
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Varje medarbetare skall ges möjlighet att kunna påverka sin utformning av sitt arbete. 
Arbetsgivare bär huvudansvaret för arbetsmiljön, det ska ske i samverkan mellan 
arbetsgivare och medarbetare. En god arbetsmiljö omfattar både psykologiska, sociala, 
tekniska och organisatoriska aspekter av arbetsmiljön. Det finns lagar och föreskrifter 
som reglerar arbetslivet och arbetsuppgifter. Arbetsmiljölagen, som förkortas AML kom 
1978 och har under tid förändrats och utökats efter hand arbetslivet ändrat sig. AML 
omfattar alla medarbetare som utför arbete, syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall 
i arbetet och uppnå en god arbetsmiljö (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005).  
Det har utformats statliga regelverk med olika styrdokument inom Statens 
Arbetsmiljöverk. Det systematiska arbetsmiljöarbetet beskrivs i Arbetsföreskrift 2001:1 
och förkortas AFS 2001:1. Föreskriften beskriver arbetsgivarens ansvar att undersöka 
och minimera ohälsa och olycksfall i arbetet för att en tillfredsställande arbetsmiljö ska 
uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en daglig naturlig del i 
verksamheten (AFS 2001:1)..  
Det finns ytterligare faktorer som påverkar till en god arbetsmiljö Angelöw (2015) 
beskriver dessa ur sitt perspektiv genom olika faktorer som påverkar och stärker 
arbetslust och glädje. Faktorerna är goda ledare, goda kollegor, uppskattning, 
återkoppling, sammanhållning, ökad medvetenhet, tydliga spelregler och 
förhållningssätt samt konflikthantering. Genom att stärka relationer och läsa av de 
styrkor och kompetenser som finns och medvetet veta vad det är som motiverar kan 
man skapa arbetsglädje och genom att det finns en rimlig arbetsbelastning.  

Medarbetare 
Medarbetaren utgör en viktig person och del i arbetsgruppen och är ofta en osynlig roll 
om man gör en jämförelse med ledarskapet. Ett bra ledarskap förutsätter bra 
medarbetare och tvärtom, som medarbetare har man många olika stilar av 
medarbetarskap. 
Ett effektivt medarbetarskap innehåller ett bra lagarbete där medarbetarna är positiva 
och solidariska arbetskamrater. Det genomsyras med att medarbetarna är ärliga och 
lojala, samt att de vill utföra och är nöjda med sina arbetsuppgifter. Ett effektivt 
medarbetarskap kännetecknar respekt för sin ledare samt att man som medarbetare 
inspirerar och informerar sin ledare om så behövs och har en egen åsikt och uppfattning 
som man som medarbetare för fram (Danielsson, 2005). 
 

Problemdiskussion  
Efter att vi fördjupat oss i ämnet tolkar vi att det finns åtskilliga faktorer som behöver 
falla på plats för att arbetsmotivation skall främjas. Vi kunde tolka att om 
organisationen inte har sina medarbetare med sig tappar de kraft både till att prestera 
och att utvecklas. Det var här som vi kunde se värdet av viljan till ett engagemang för 
att uppnå en dynamik som vill framåt. Samtliga verksamheter synes ha faktorer som de 
måste förhålla sig till, både inom offentliga och privata sektorn oavsett om det är inom 
näringslivet eller omsorgen. Förändringarna påverkar samtliga inom organisationen och 
ökar upp organisationens behov. Genom att stabilisera den inre drivkraften och att ha en 
motiverad personal tror vi att en förändring kan ske mer friktionsfritt. Organisationerna 
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anses vara mer föränderliga och blir mer berörda av olika samhälls och 
omvärldsförändringar vilka de ej kan påverka själva.  
Enligt den insikten vi skapade oss visade den att det finns större krav på att prestera och 
att verksamhetens mål skall vara uppfyllda och även att den enskilde arbetstagaren har 
ett större ansvar. Konkurrensen och kraven har blivit högre och den ledande rollens 
betydelse har även förändrats. Denna förändring har enligt Angelöw (2011) fått en 
accelererande förändringstakt, då det har blivit en mer internationaliserad och hårdare 
konkurrens med hårdare budgetanslag. Förutsättningarna har blivit att även den 
offentliga verksamheten har förändrats i takt med omvärlden. För att klara av de ökade 
kraven från omvärlden behöver organisationerna se över sina anställda och att utveckla 
faktorer såsom engagemang, flexibilitet, mångsidighet och motivation. 

Vi erhöll även en insikt med olika perspektiv av motivationens betydelse. Om det finns 
en gemensam arbetsvilja kan man skapa nya visioner, nya utvecklingar, förbättra och 
fullända ett gemensamt mål.  Det var här som vi har såg ett ämne som vi vill fördjupa 
oss i. Hur är det med arbetsviljan och att naturligt kunna känna en samhörighet och en 
trivsel på arbetsplatserna? Vad finns det för faktorer som styr och hur uppkommer och 
bildas en motivation? På vilka sätt jobbar organisationer och ledare med att motivera 
och påverka sina medarbetare?  
Vi såg olika förutsättningar av resurser och möjligheter till att utveckla. Det finns ramar 
med regelverk, olika resurstillgångar och olika befogenheter som styr vad man kan 
göra, man ser olika samspel och vad man har för organisation inom verksamheten, hur 
stora friheter och handlingsutrymmen som man har. Här kunde vi urskönja att det finns 
stora skillnader beroende på vad det finns för kontexter inom organisationen.   

Här upptäckte vi ständiga balansgångar i utvecklingspotentialer och i metoder. Vi kom 
hela tiden tillbaka till den enskilde individens krafter och deltagande av vad som driver 
verksamheterna framåt mot ett gemensamt mål med följande frågeställningar; Hur får 
verksamheterna med sig sina viktiga medarbetare? Hur får individen motivation för sitt 
arbete? Det finns olika sorters tankar och synsätt med olika ledare inom olika 
organisationsstrukturer. Hur kan de som skall styra och leda motivera sina medarbetare? 

Det var här som vi kom till en tydligare insikt av innebörden av motivation och såg 
värdet av vår empiriska studie i just arbetsmotivation och dess påverkande faktorer. 

 

Syfte och problemformulering  
Vårt syfte är att undersöka hur organisationer och ledare främjar arbets-motivationen för 
arbetstagaren internt inom organisationen.  

Vi har förhoppningar om att kunna upplysa och synliggöra faktorer, nyckel-
komponenter, metoder och vilka synsätt som olika organisationer och ledare har på 
begreppet arbetsmotivation. 
Vi vill undersöka hur organisationer och ledare tillgodoser en bra arbetsmiljö för sina 
medarbetare. 
Efter att vi skapat oss en djupare förståelse om kontexterna som påverkar motivation har 
vi skapat en övergripande forskningsfråga vilken lyder enligt följande; 
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”Hur främjar organisationen och ledarna arbetsmotivationen för medarbetaren? 

Avgränsningar  
Vi har valt att fokusera på arbetsmotivation eftersom att det är specifikt inriktat till vårt 
undersökningsfält och ingår i arbetslivs pedagogik. Perspektivet som vi har valt att utgå 
ifrån var är att undersöka och få kunskap utifrån ledarens och organisationens 
perspektiv därav har vi valt ledare inom organisationer med ett medarbetaransvar. 
Ytterligare avgränsningar var att undersöka två olika verksamheter. De områden som vi 
valt att undersöka är omsorgen och näringslivet. 

 

 

TEORI 
I följande kapitel presenterar vi två motivationsteorier som vi har valt ut till grund för 
våra empiriska studier inom motivation. Vi inleder med en förklaring till vårt teorival, 
därefter förklarar vi grunderna i valda teorier.  
 
Vår undersökning har en induktiv ansats vilket enligt Bryman (2011) är när man tolkar 
av undersökningen för att se vad det finns för förhållande mellan praktiken och teorin. 
Här finner vi två relevanta teorier som vi tydligt kan koppla till vår emperi, 
forskningsfråga och syfte. Den första teorin som vi väljer är Herzbergs tvåfaktorteori. 
Enligt Kaufmann (2010) grundas den på en arbets karaktäristik modell vilken relaterar 
till egenskaper i arbetet som påverkar arbetstagarens motivation och prestation. Vår 
andra teori som vi väljer är en kognitiv teori där grundsynen enligt Kaufmann (2010) 
består av att motivationen utlöses av en förväntan om måluppfyllelse. Teorin är Locke 
och Lathams målsättningsteori som fokuserar på syfte och mål som motivationsfaktor.  
 
I en av våra utvalda teorier kan de inre och yttre motivationsdimensionerna jämföras. 
Teorin är Herzbergs tvåfaktormodell, den yttre motivationen ses i hygienfaktorerna och 
att den inre motivationen kan tolkas av i motivationsfaktorerna. 

Herzberg tvåfaktormodell 
Enligt Kaufmann (2010) framkom teorin efter studier där Frederick Irving Herzberg 
hade inriktningen med att se över faktorer som påverkar individer mot en ökad 
arbetstrivsel. Efter sin analys av resultaten fann Hertzberg två olika dimensioner till vad 
som skapar trivsel på en arbetsplats. Han undersökte det som skapar vantrivsel kontra 
det som ansågs skapa trivsel. I de två undersökningsfaktorerna fann han att det fanns två 
oberoende dimensioner, en dimension med motivationsfaktorer som främjar 
arbetstrivseln och en dimension med olika hygienfaktorer som kan skapa vantrivsel om 
de ej finns till hands. 
 
Kaufmann (2010)beskriver Herzbergs tvåfaktormodell vilken delar in arbetsmotivation i 
två dimensioner med trivsel som utgångs begrepp, vilka delas in enligt följande punkter; 

• Främjande motivationsfaktorer skapar trivsel i den mån som de finns tillhands 
men ej vantrivsel om de saknas utan då infinner sig ett neutralt tillstånd. De har 
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en främjande effekt på tillfredsställelsen och produktiviteten. Faktorerna kan 
vara prestationer, uppskattning, ansvar, personlig utveckling, arbetsuppgifter. 
 

• Hygienfaktorerna kan skapa trivsel eller en vantrivsel i den mån de ej finns till 
hands. relation till ledning och kollegor, den fysiska arbetsmiljön, 
arbetstrygghet, lön, status och arbetsvillkor  
 

Enligt Hedegaard Hein (2012) skiljer sig Herzbergs teori på två faktorer, hygienfaktorer 
och motivationsfaktorer. Faktorerna är förbundna med olika behov. Hygienfaktorerna är 
de som är förbundna med att undvika smärta och obehagliga situationer vilka är primärt 
knutna till omgivningen och kallas de yttre motivationsfaktorerna. 
Motivationsfaktorerna är de som är knutna till människans prestation och 
utvecklingsbehov som förknippas med arbetet som stimulerar utveckling och prestation 
och kallas de inre motivationsfaktorerna. Hertzberg ansåg att det är lika viktigt att 
arbeta och förebygga missnöje och ohälsa med hjälp av hygienfaktorerna som det är att 
arbeta för tillfredsställelse och god trivsel med motivationsfaktorerna.  
 
Herzbergs FAE modell beskriver att händelser (faktorer) kan leda till en psykologisk 
reaktion (attityd) som utlöses av händelserna och som får konsekvenser (effekter) för 
medarbetarens resultat.I tvåfaktorteorin gjordes enligt Hedegaard Hein (2012) 
undersökningar där Herzberg fann följande upptäckter, som vi återge nedan;: 
 

• Fjorton faktorer som påverkar arbetsmotivationen vilka är; bekräftelser, 
prestationer, utvecklingsmöjligheter, befordran, lön, interpersonella relationer, 
ledning, ansvar, företagspolitik, administration, arbetsförhållande, själva arbetet, 
privata faktorer, status och anställningstrygghet.  

 
• Attityder eller arbetstillfredsställelse handlar om subjektiva erfarenheterna till 

arbetet och hur känslan för faktorerna är. 
 

• Effekterna är konsekvenser som faktorerna har på medarbetarens beteende av 
förändringar i medarbetarnas attityd och känsla för arbetet antingen 
motivationshöjande eller motivation sänkande, såsom generella förändringar i 
kvalité, specifika förändringar i kvalité på utfört arbete eller av förändringar i 
arbetstakten, effekten på personal sättning, på medarbetarnas hälsa och 
mentalhygieniska tillstånd, effekten på interpersonella relationer och på 
medarbetarnas attityd till arbetet  

  
Herzbergs teori har enligt Kaufmann (2010) varit grunden till ett arbetsmiljöprogram 
som kallas arbetsberikning vilket innebär att man har ett systematiskt program för att se 
över vad man kan tillföra arbetet med det som är främjande och positivt samt att 
undvika det som är negativt.      
Målsättningsteorin 

Inom målsättningsteorin ser vi tydliga kopplingar till det som vi funnit i vår empiri med 
tydliga målsättningar och även att det finns en stor vikt av att se individens kompetens, 
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förståelse, engagemang och den egna förmåga och uppfattningen till sitt uppdrag. För 
att ge en tydligare bild och en förståelse presenterar vi teorin nedan. 
 
Enligt målsättningsteorin vilken Kaufmann (2010) har förklarat finns kraften till 
motivation i att arbeta mot ett bestämt mål. Målen talar om vad vi behöver göra och vad 
insatsen behöver vara för att nå dit. De viktigaste principerna är specifika mål som 
främjar prestationen bättre än generella mål. Svåra mål har större motiverande effekt om 
de accepteras än vad lätta mål har. Feedback leder till större prestation om den är 
konkret ger en informativ vägledning till att korrigera beteende och den är nödvändig 
för att lära nya saker. Acceptans från individen är en grundläggande förutsättning för att 
ett högt mål skall få en motiverande effekt. 
 
I teorin finns det två betingelser vilka är att försäkra sig om att medarbetaren känner en 
förpliktelse till att följa målsättningen och inte på egen hand förändra eller överge den. 
Målförpliktelsen beror på individens intresse och engagemang för att nå målet. Den 
andra betingelsen är medarbetarens uppfattning och självförmåga och tron på att kunna 
klara av sitt uppdrag. Individer med en stark och hög självförmåga har ofta en 
uppfattning om sig själv som kompetent och skicklig på sina uppgifter vilket även kan 
öka upp förutsättningar för att målen uppfylls. En individ med låg självförmåga tvivlar 
på sin kompetens och kan sänka målen eller ge upp helt. Finns det en hög självförmåga 
kan individen se positivt och offensivt på negativ feedback vilket en individ med en låg 
självförmåga kan reagera negativt och defensivt på (Kaufmann, 2010). 
 
Hedegaard Hein (2012) beskriver hur Gary. P. Latham och Edwin. A. Locke (1979) 
formulerade målsättningsteorin. Enligt Latham & Locke finns det en linje mellan hur 
villig individen är att uppnå ett mål och individens arbetsprestation, under förutsättning 
att individen har kunskap och kompetens för uppgiften. I teorin ses krävande mål öka 
individens prestationer, motivation och självförtroende om målet uppnås. Det ger en 
känsla av meningsfullhet och positivitet inför arbetet och uppgiften. 
 
Latham och Locke nämner tre övergripande steg som måste vara uppfyllda för att målen 
ska inverka på individen samt faktorer som påverkar förhållandet mellan individens 
beteende och målsättning. Vi har valt att nedan återge de tre stegen enligt Hedegaard 
Hein (2012). 

 
• Steg ett är att fastställa målet. Målet ska vara klart och tydligt med en deadline 

när det ska vara klart. Nivån på målen skall vara realistiska ,samt fastställande 
av målen. Målsättningarna  kan ske gemensamt eller övergripande av 
exempelvis organisationen. 
 

• Steg två är mål förpliktelser som kan säkras genom kompetensutveckling, 
befordran,  bekräftelse på sitt arbete, enkla instruktioner, positivt stöd och tillit. 
 

• Steg tre är understödjande element. För att sätta upp måluppfyllelsen är det 
viktigt att understödja med feedback, så medarbetaren vet om att den gör 
framsteg eller inte. 

 
Samtliga nyckelkomponenter i våra valda teorier kan vi relatera och se ett sammanhang 
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utav till vår förförståelse genom tidigare litteraturstudier och till det som uppkommit i 
vår empiri. 
 
 

TIDIGARE FORSKNING 
I följande kapitel presenterar vi ett antal artiklar där det genomförts forskning inom 
vårt forskningsområde, motivation. Vi har valt att följa en disposition med olika teman 
som vi även kommer följa i empiri. 
 
Arbetsmotivation och utveckling 
Dysvik och Kuvaas (2013) genomförde en studie inom tre stora serviceorganisationer i 
Norge och utgick ifrån att finns det olika källor, dimensioner och målstyrningar som har 
olika karaktärer både inom inre och yttre motivation vilka kan bidrar till olika 
arbetsinsatser från medarbetarna. Det visade sig att medarbetarnas inre motivation 
varierar från olika individer och utgick ifrån de personliga värderingarna beroende på 
vad som anses meningsfullt och vad de hade för beteende, grad av motivation till att 
vilja prestera och vilken sorts målstyrning som individen innehar. Effekterna av 
prestationsmålen och arbetsinsatsen ansågs bero på om individen hade en självständig 
motivation eller om den ansågs bero på yttre motivationsfaktorer samt vilken form av 
målstyrning som fanns i grunden. 

I en studie i Finland av Honkaniemi, Lehtonen och Hasu (2014) framkom det vissa 
samband mellan välbefinnande och motivation för att samverka vid förbättringsåtgärder 
och nytänkande inom kunskap och arbetsintensiva organisationer inom den offentliga 
sektorn. De samband som framkom var att det finns ett klart samband mellan 
välbefinnande och innovation. Det visade sig att de två nyckelbegreppen var 
sammankopplade och följde varandra parallellt. Lågt välbefinnande sänkte 
innovativiteten och om det fanns ett högre välbefinnande och en arbetstrivsel fanns det 
även en högre innovativitet. En främjande faktor som framkom var att individen hade 
möjligheter till inflytande och fick aktiv uppmuntran, beröm och bekräftelse från 
ledning och organisation. Här framkom även att individen var motiverad till att förbättra 
andras trivsel och välbefinnande när de såg resultatet av innovationen. Här uppkommer 
en tvåvägs positiv återkoppling som en positiv spiral. 

Yttre	motivation	

Singh (2016) studie baserades på frågeställningar och ett diskussionsforum av studenter 
i New York vilka studerade bibliotek och informationskunska. Det framkom att de yttre 
motivationsfaktorerna som exempelvis lön, bonus, typ av arbete och 
anställningstrygghet är till viss del motiverande. Det viktiga är att hitta en balans mellan 
den inre och yttre motivationen hos medarbetare vilket ger positiva resultat för individ, 
grupp och organisation. Alla medarbetare har olika motivationsnivåer och motiveras av 
olika faktorer beroende på intresse, ålder och kunskap, så ledaren och organisationen 
behöver ha olika strategier för att motivera olika medarbetare. 
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Gard, Rivano och Grahn (2005) genomförde en studie i samarbete med rehabcentrum 
Lund-Orup och FOU enheten i Kronoberg. Syftet var att mäta individers motivation till 
förändring i sin arbets och livssituation genom ett frågeformulär och en strukturerad 
intervjuguide förklarar att belöningar och feedback höjer motivationen. Krav kan vara 
motivationshöjande om kraven ses utmanande och utvecklande, det höjer medarbetarnas 
målsättning. Varje människa har också extra energi av en reserv som sätts in i 
situationer för att ta sig fram i olika eller ta sig ur oönskade tillstånd.  
 
I en avhandling av Wallgren (2011) genomfördes fem omfattande studier av IT-
konsulter och dess arbetsmotivation. I studien framkom faktorer som ansågs vara av 
vikt för att balansera upp arbetssituationer med stressfaktorer som egenkontroll, krav, 
flexibilitet, anpassningsförmåga och nya arbetssätt. Faktorer som angavs som främjande 
var att det fanns möjlighet till ansvar, erkännande, prestation och möjligheter till 
utveckling. Det var även av vikt med normer eftersom en konsult följer den standard av 
organisatoriska beteenden som finns hos kunden. En kärna i funktionerna var att det 
fanns en ömsesidig lojalitet, gentemot kunder, konsulten, företaget, kollegor, den 
sociala kollektiva identiteten, samverkan och arbetsinsatsen förstärktes. Utbytet som var 
av förmånsvärde var ett självständigt arbete med en hög social interaktion vilket ansågs 
vara motiverade till att göra en god arbetsinsats. 
 
I en avhandling av Berling (2005) genomfördes en studie under åtta år inom 
organisationer som jobbar aktivt med ständiga förbättringsåtgärder efter den japanska 
filosofin Kaizen. Studien visade framför allt att de yttre motivationsfaktorerna ansågs 
mest motiverande. Det som ansågs mest motiverande i förbättringsarbetet var att kunna 
förenkla sitt eget arbete och att kunna påverka sin arbetsmiljö positivt. Det upplevdes 
även motiverande att få vara delaktig, kunna påverka, genomföra förbättringar och 
framför allt anses det stimulerande att få göra detta i grupper och se resultaten snabbt. 
Man ansåg även att det var positivt och motiverande att kunna få en form av förslags 
belöningar eller bonus vilket genererade till mer pengar. Det upplevdes även som 
mycket demotiverande om förslagen inte genomfördes, speciellt om ingen rimlig 
förklaring till detta angavs. 

Inre motivation 

Singh´s (2016) studie visade att den inre motivationen är mer inflytelserik och viktig i 
arbetssammanhang än den yttre motivationen. De inneboende faktorerna som finns hos 
varje medarbetare såsom en önskan om respekt, förtroende och självständighet är viktig. 
Olika psykologiska faktorer som styr och påverkar den inre motivationen är 
medarbetarens upplevelse att få vara självständig i sitt arbete, att ha en 
gruppsammanhållning och ett bra samarbete. En god kommunikation och behandla 
varandra respektfullt och med värdighet är en viktig del för den inre motivationen, samt 
att ha utrymme för personlig och professionell utveckling. 
 
Nantha´s (2016) studie beskriver en prospektiv begreppsram och hur hälso och 
sjukvårdssystemet i Malaysia kan arbeta för högre motivation och bättre resultat i 
verksamheterna. Studien visade att självständighet, självförverkligande samt utveckling 
är viktiga inre motivationsfaktorer som främjar trivsel och arbetsmotivation. 
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Kommunikationen är viktig mellan medarbetare och ökar den sociala interaktionen 
mellan medarbetare.  
 
Yidong och Xinxin (2012) genomförde en undersökning inom två olika företag i Kina 
ett bil tillverkningsföretag och ett företag för telekommunikationstjänster. Syftet var att 
undersöka hur det etiska ledarskapet påverkade medarbetarnas innovativa arbete. 
Yidong och Xinxin studie visade att inre motivationen kommer genom medarbetarnas 
positiva inställning till sin arbetsuppgift, att medarbetaren har ett engagemang och ser 
arbetsuppgiften som en positiv utmaning. Självständighet och kompetens för sitt arbete 
är faktorer som ligger bakom den inre motivationen, att kunna styra sin arbetstakt, 
påverka sina rutiner och arbetsmetoder samt att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett 
professionellt sätt. 
 
Även i studien av Gard et al. (2005) framkom liknande slutsatser. I studien framkom det 
att motivation drivs av lust till att utföra något. En positiv attityd till sitt arbete och att 
kunna tillfredsställa sina behov påverkar motivationen. Ha en tilltro till sig själv och ha 
realistiska förväntningar i arbetet samt att ha positiva attityder mellan medarbetarna 
gynnar motivationen. 

Enligt Dysvik och Kuvaas (2013) styrs motivationen av en mix med medvetna val, 
motiv och faktorer som balanseras av olika medvetna och omedvetna drivkrafter. En 
motivation kan vara framgångs eller prestationsmotivation som fokuserar på mål. Med 
en drivkraft efter framgång som styrs av prestation, kapacitet, behärskning och en inre 
kognitiv medvetenhet. Målen delas i sin tur i olika styrmål. Om man själv har valt att 
utföra en uppgift för sin egen skull, för sitt ego och för att man tycker något är roligt att 
utföra, är den ofta biologisk och medfödd, den tillhör därmed självbestämmandeteorin. 
(SDT;Deci, & Ryan 2000) Teorin är en humanistisk teori som fokuserar på kompetens, 
självständighet och tillhörighet. Dysvik och Kuvaas hänvisar i sin studie även till en av 
de styrande mål strategierna Mastery-strategi- mål (AGA Achivement Goal Approach, 
Elliot, 2005.) Strategin innebär att fokus finns till utvecklingen av en prestation. I 
strategin vill man utveckla sin egen kompetens eller utveckla en uppgift. Individen vill 
stärka sin kompetens i förhållande och jämförelse med andra medarbetare. 
Undersökningen visade att de individer som har en stark “mastery- strategy” genererar 
ofta ökade arbetsinsatser. 

Ledarskap och organisation 

Singh (2016) anser att ledare och organisationer behöver lägga fokus på att effektivisera 
kommunikationen, arbeta för att behandla alla medarbetare med respekt samt att erbjuda 
arbetsuppgifter som ger erfarenhet och personlig och professionell utveckling. Det 
organisationer och ledare behöver tänka på är att utforma arbetsplatser där 
självständighet, engagemang, respekt och tillit är ledord. De behöver hitta en bra och 
hållbar balans mellan de inre och yttre motivationsfaktorerna, samt bli klar över som 
ledare vilka inre drivkrafter varje medarbetare har för att nå en god arbetsmiljö och bra 
resultat. 
 
Nantha (2016) menar att organisationer och ledare bör fokusera på att integrera faktorer 
som ökar motivationen som exempelvis att ha en transformerande ledarstil, se över 
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arbetets utformning och ge delaktighet. Faktorer som ses som motivationshöjande är 
självständighet, meningsfullhet och trivsel. Den transformerande ledarstilen kan öka 
delaktighet, engagemang och ökar motivationen och stödjer medarbetarens behov. 
 
Yidong och Xinxin (2012) förklarar att ett etiskt ledarskap ökar trivsel och 
organisationens engagemang hos medarbetarna. En etisk ledare är en ledare som är 
pålitlig och rättvis och påverkar sina medarbetare genom sitt etiska ledarskap och 
förhållningssätt. De håller ett trivsamt klimat samt stödjer medarbetarnas utveckling.  
 
I Bronkhorst, Stein och Vermeeren´s (2015) artikel beskrivs förhållandet mellan en 
transformerande ledarstil och arbetsmotivation. Studien har utförts i en holländsk 
kommun., Här beskrivs ett samband mellan arbetsmotivation och ett transformerande 
ledarskap. Det transformerande ledarskapet går ut på att stötta medarbetarnas 
motivation och engagemang. Ledaren stöttar till samspel och utveckling. Ledarskapet 
arbetar för öppna dialoger och är relationsbyggande vilket gör att transformerande 
ledare kan ställa mer utmanande och specifika mål och får på så vis en tydlig 
målsättning i arbetet. Transformerande ledare tydliggör målen i verksamheten och på så 
vis motiverar de sina medarbetare på ett positivt sätt då målen blir tydligare i arbetet. 
Målen i arbetet påverkar medarbetarna positivt och arbetsmotivationen höjs. Den 
transformerande ledaren ser varje medarbetares behov och stimulerar till nya perspektiv 
samt ger motivation och en känsla av mening i sitt arbete och en gemensam känsla av 
samhörighet i arbetslaget som leder till arbetsmotivation. Ledaren har även förmågan att 
entusiasmera sina medarbetare vilket leder till högre arbetsmotivation. 
 
Enligt Dysvik och Kuvaas (2013) kan man öka upp medarbetarnas arbetsinsats om man 
främjar den inre motivationen. Organisationen främjas genom att ha självständiga och 
stärkande arbetssystem där de kan förlitar sig på medarbetarnas självstyrande och 
reglerande beteende och där individen kan ges möjligheter till att kunna använda det 
egna omdömet. Undersökningen visade att det är gynnsamt om mål och syfte 
överensstämmer och att man framhäver det positiva förhållandet mellan motivationen 
och arbetsinsatsen. Det är av värde att stödja den inre motivationen och kompetens med 
belöning och bekräftelser istället för att belöna genom yttre motivation. Vidare 
förespråkas att det är av vikt att organisationen minskar den interna konkurrensen och 
sociala jämförelser samt även se mer till de personliga resultaten istället för de 
normativa. 
 
Wallgren (2011) belyser att ledningen bör prioritera medarbetarens motivation för att 
säkerställa ett välbefinnande, att förbättra organisationens resultat och att kunna behålla 
medarbetarna inom organisationen vilka kan förvalta en stor del “tyst kunskap”. Här 
framkom det vissa hämmande faktorer som uppgavs som hinder för att prioritera ett 
aktivt arbete med motivationen. Dessa strukturella hinder i organisationen bestod utav 
hämmande regler och förfarande som begränsar autonomin, egenkontrollen och 
ambitionen hos medarbetaren.  
 
Rutiner och arbetsmiljö 
När en organisation har som mål att utveckla och förnya framhåller Honkaniemi, 
Lehtonen och Hasu (2014) vikten av att organisationen håller en strategisk, tydlig och 
konsekvent ställning i sina rutiner och att det finns en strategi inför rekryteringar, 
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personalutvecklingen och kunskaperna inom ledning och organisationen. Genom att ha 
en positiv inställning till innovation i både sin diskurs och sina handlingar samt att 
begränsa och fokusera till de väsentliga frågorna. Individen behöver även få främjande 
resurser för tid och utrymme för att kunna påverka och utveckla innovation i sin 
arbetsuppgift. 
 
Dysvik och Kuvaas (2013) har sett tydliga samband med att det är gynnande för 
organisationen om man tillhandahåller arbetsmiljöer som erkänner och stödjer 
medarbetarnas inre motivation och kompetensförhöjning vilket i sin tur ger en ökad 
arbetsinsats. Wallgren (2011) belyser att genom en förbättrad arbetsmiljö kan ledningen 
öka medarbetarnas motivation. 

Gard et al. (2005) studie visar att individuella och realistiska mål i arbetet kan öka 
motivationen och människor presterar bättre om de har mål att arbeta mot. Målen bör 
vara attraktiva och realistiska. Känslan av delaktighet att vara med och sätta sina mål 
ger en hög motivation. Likaså att målen som sätts är tydliga och uppdelade i delmål som 
är lätta att nå. Målen bör utvärderas, då ses resultat och det ökar motivationen. 

Motivationshöjande är också att ha en struktur såsom arbetsledning, kompetens och att 
vara självständig. Arbetsinnehållet är viktigt och att det känns meningsfullt och 
tillfredsställande. Information, delaktighet och egenkontroll samt att kunna påverka sitt 
arbete och arbetssysslor höjer medarbetarnas arbetsmotivation och påverkar 
arbetsmiljön positivt. Det sociala stödet är viktigt såsom samarbete med kollegor, ha en 
god kommunikation och interaktion med kollegor. 
 
Bronkhorst, Stein och Vermeeren (2015) förklarar att motivation är viktigt för 
arbetsinsatsen och att sätta upp mål påverkar arbetsmotivationen positivt. Uppgifter 
behöver vara utmanande och ligga på lagom nivå för att motivationen ska behållas och 
målen nås. När mål för verksamheten sätts är det viktigt att målen är tydliga och att de 
är möjliga att nå för att ha en klok och genomtänkt målsättning. Genom att sätta mål och 
få en tydlighet i arbetet ökar arbetsmotivationen och ger en kvalité och blir en tydlighet 
i arbetet och vad man gör. 
Det som vi kan se i samtliga studier är att det framkommer tydligt att det finns stora 
möjligheter för organisationer och ledare att förbättra och främja en högre motivation 
och en god arbetsmiljö. 

 
 

METOD 
I följande kapitel beskrivs tillvägagångssättet och metoder som ligger till grund för 
studiens teoretiska och operativa del. Vetenskapliga kriterier samt källor diskuteras. 

Metodologiska utgångspunkter 
Metodval  
För att uppnå en djupare förståelse för ett visst fenomen, har vi valt kvalitativa metoder 
vars tyngd enligt Bryman (2011) ligger i ” En förståelse av den sociala verkligheten på 
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grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet”. Härigenom vill vi 
använda oss av en kunskapsteoretisk inriktning som ger mening för respondenterna och 
deras subjektiva tolkningar och handlingar i den sociala verkligheten. Inom det 
samhällsvetenskapliga området grundar sig forskningen brukligt på kvalitativa och 
kvantitativa metoder vilka även kan kombineras. Enligt föreläsningar under kursen 
grundar sig den kvalitativa metoden till att inventera och söka förståelse, uttyda genom 
verbal bearbetning och analysmetoder ofta genom fall och fältstudier. Den kvantitativa 
metoden grundar sig på att mäta, beskriva, förklara exempelvis genom enkäter och 
tester genom statistisk bearbetning och analysmetoder. 

Vetenskapligt angreppssätt 
Utgångspunkten är att vi skall ha ett paradigmatiskt synsätt, något som kan motsäga 
förståelsen och teorin och leda till någon ny synvinkel. Thomassen (2007) omnämner 
begreppet med att valen av teori och metod i vetenskaplig verksamhet vilar på 
teoretiska, värdemässiga och praktiska förutsättningar inom ett visst forskarsamfund, i 
vårt fall det samhällsvetenskapliga området. Den vetenskapliga kunskapen styrs av en 
social och historisk kontext. Vi kommer stöta på problem och frågor som i sin tur kan 
leda till att ställa kritiska frågor om förutsättningarna. Genom detta kan en ny 
förståelseram etableras. 
Vår metod grundas på en humanistisk synvinkel vilket enligt Bryman (2011) är att man 
fokuserar till individen och hur den upplever sin situation. Fokuset i undersökningen 
blir hur individen upplever sin arbetsplats och arbetsmiljö och hur det påverkar 
drivkraften motivation  
Vägen till ett teoretiskt urval och strategi tar en kumulativ ansats vilket enligt 
Denscombe (2011) är när urvalet grundar sig på den teoretiska relevansen i förhållande 
till fynden. Vi har även fått ha en stor flexibilitet med att se de olika 
nyckelkomponenterna och hur dessa hör samman. Detta för att se de olika möjligheterna 
som visar sig under undersökningens förlopp.  

Forskningsansats och strategi 
Ansatsen har från början varit induktiv som enligt Bryman (2011) är när man vill se och 
tolka av det som en undersökning kommer att visa vad det finns för förhållande mellan 
praktiken och teorin, här grundas sedan valet av teori utifrån vad vår empiri visar. 

Vi behöver ha fokus, relevans och ta möjligheten att se olika system. Undersökningen 
har även ett ontologiskt perspektiv som enligt Bryman (2011) innebär att se olika 
begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, 
motsägelsefull och uttömmande beskrivning och förklaring av den sociala verkligheten.  

Vi har även en konstruktionistisk ståndpunkt som enligt Denscombe (2011) är när man 
utgår ifrån att det är de sociala egenskaperna som är ett resultat av samspelet mellan 
individerna och inte av företeelserna som finns utan dessa beror på vilka konstruktioner 
som ges beroende på kollektivt handlande och mellanmänskliga relationer.  

Begreppen och kategorierna har vi haft som grund. Eftersom att vi tidigt i processen valt 
ut det fält som vi vill ha med i vår undersökning är det vår utgångspunkt i vårt totala 
urval. Vi väljer att ha som mål att se olika kategorier inom ämnet som vi valt och att 
försöka ha ett öppet och brett sinne för att se vad vi kan finna och upptäcka i vår 
fördjupning. Från början valde vi ut olika områden som vi ville undersöka och som 
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grundade strukturen med olika kategorier. Här kan en del av kategorierna visa sig spela 
mindre roll och en del nya mer avgörande koder och kategorier har visat sig och växt 
fram. 

För oss har det varit av vikt att kunna inta en flexibilitet som enligt Denscombe (2011) 
kan vara bra för att undvika att vi begränsar möjligheter som kan vara potentiella 
användbara vägar och undersökningsområden vilka kan belysa vårt valda 
forskningsområde, dessa nya fynd kan ge oss den slutgiltliga förklaringen i vår empiri. 
Vi kan även upptäcka nya perspektiv från de data relevanta fynden som kan uppkomma. 
Här behöver vi fånga det som vi ej har förutspått eller som vi ej planerat. 

Område och problemformulering samt syfte 
Inför vår uppsats stod vi först inför ett beslut att välja område och vad vi ville fördjupa 
oss i och vad vi ville undersöka. Under vår utbildning har vi berört åtskilliga perspektiv 
och olika processer som vi har funnit mycket intressanta.  

Vi hade båda egna förförståelser och längre arbetslivserfarenheter inom olika 
arbetsområden och det är av vikt när vi ska undersöka vår problemformulering fråga 
enligt (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 
Det perspektiv som vi båda anser vara en av hävstängerna inom arbetslivs pedagogik är 
ledarskap, organisation och olika drivkrafter. För att komma fram till det specifika 
undersökningsområdet valde vi att oberoende av varandra genomföra varsin 
“brainstorming”. Med utgångspunkt från vår kurslitteratur skrev vi oberoende av 
varandra olika variabler som vi ansåg oss finna ett intresse av. Nästa steg som vi tar är 
att gemensamt gå igenom de olika variablerna och hitta de som vi båda hade som 
intresse. Vad var det vi vill undersöka och få en fördjupning i och som kunde användas i 
framtida yrkesvägar? De områden som vi cirkulerade runt och de variablerna som fann 
att vi ville utgå utifrån bestod av organisation, ledarskap, medarbetare, motivation, 
ansvar, delaktighet, behov, bekräftelser och arbetsmiljö. 
Vårt val föll på “Motivation inom arbetslivet”. Men hur skulle vi formulera frågan? Vad 
är det som vi är mest intresserade av och vad vill vi undersöka? Här uppkom nästa 
moment av att formulera en mer spetsad problemformulering. Vad har vi tänkt använda 
oss utav de teoretiska ramar som vi har fått genom kursen? Här behövde vi klarlägga 
vad det är som vi redan vet och att försöka ringa in vad det var som vi ville och kunde ta 
reda på genom att fördjupa oss i nytt undersökningsmaterial. 
Backman (2014) förklarar att det är vanligt att frågeställningarna sker fortlöpande under 
studiens förlopp och att formuleringen kan finslipas och preciseras under studiens gång 
och att denna teknik leder till en definitiv problemformulering. Denna förklaring 
stämmer in på vår formulering och om det fanns en undersöknings möjlighet och om 
den var genomförbar. 

Validitet och reliabilitet 
Rörande reliabiliteten i vår forskningsfråga anser vi att den kan påverkas av olika 
betingelser som kan skifta i de verksamheter vi har haft våra intervjuer i och på så vis 
kan tillförlitligheten ändras då det är område som handlar om inre och yttre förteelser 
som påverkar våra svar i intervjuenkäten. Våra frågor i stort kommer troligtvis besvaras 
ungefär lika vid ett annat tillfälle och upplevs stabila, men kan påverkas av olika yttre 
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förusättningar såsom ekonomi, bemanning och personalsammansättning och ledarskap 
och på beroende av vem som håller i intervjun. 
Bryman (2011) förklarar att det är svårt att gå in på samma vis i samma roll som 
intervjuare och upprepa intervjun och få samma svar som i den ursprungliga 
undersökningen. 

Validiteten ses som god då resultaten överensstämmer med tidigare forskning och 
generaliseras i olika miljöer och ger samma svar. Bryman (2011) menar att 
tillförlitligheten tenderar blir stark då man som forskare har en delaktighet och närvaro 
till respondenten och på så vis kan man säkerställa överensstämmelsen mellan sina 
observationer och begrepp. 
Etiska överväganden 

I vår studie var vi tydliga med att föra fram vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
till de utvalda respondenterna som följs och som rör konfidentialitet, anonymitet, 
integritet och frivillighet, såsom informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
och nyttjandekrav (Bryman, 2011). Under hela arbetet har dessa riktlinjer funnits med i 
bakgrunden och som styrmedel inför våra moment och genomförande. 
 

Planering och genomförande 

Operativa förberedelser  
Inför vår rapportprocess och operativa moment bestod vårt första moment av att lösa 
hur arbetet skulle genomföras, vi var två studenter som bodde på två olika orter med 
geografiska avstånd och olika arbetstider. Här behövde vi göra en lösning med att kunna 
utbyta och ha rätt information vilket vi löste genom att ha gemensamma dokument på 
en gemensam databas, Google Drive. Här har vi även haft en planering med 
utgångspunkter från den projektplan som vi uppförde inför rapportskrivningen. Vår 
gemensamma projektplan innehöll strategier, val av innehåll, metodval och tidsplan. 
Planeringen och tidsplanen uppdaterade vi kontinuerligt efterhand med olika delmål 
varje vecka. Eftersom att vi hade en begränsad tidsplan och vissa delmål försökte vi 
gemensamt med vår handledare lägga in dessa delmål och träffar med en jämn 
spridning. Handledarträffarna har vi haft via mailkontakt och via universitetets Adobe 
Connect. Styrdokument och stöddokument som vi har använt oss utav är kursens 
studiehandledning, tidigare kursers föreläsningar, material och litteratur i forsknings-
metodik. 

Innan vi började skriva utformade vi rapportens struktur och disposition med de olika 
kapitel som rapporten skulle innehålla enligt kursens studieanvisningar. Dispositionen 
har vi haft som en grundram inför vår vidare forskningsprocess och det var den som vi 
sedan följde metodiskt även operationellt. 

Urval. 
Vår urvalsmetod inför population och spridning grundar sig i ett målstyrt urval. Vi har 
valt att genomföra undersökningen inom två olika sektorer inom arbetslivet. Inför vårt 
val av sektorer utgick vi ifrån att undersöka de områden som vi har egna erfarenheter i 
och som kan ligga till grund för framtida yrkesval. Vi valde att undersöka omsorg och 
tjänstemanna och produktionsorganisationer inom näringslivet. Här fanns även en tanke 
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med att se om vi skulle finna vad det finns för likheter kontra skiljaktigheter mellan de 
olika sektorerna jämförbara respondenter. För att få en helhetssyn på hur ledningen och 
mellanchefer ser och arbetar operationellt med motivation och arbetsmiljö i 
organisationen uppifrån och ner blev vårt urval för respondenter ledare med ett 
medarbetaransvar inom organisationen. Respondenterna skulle ha en god insikt i 
organisationen, dess personalpolicy och arbetsmiljöfrågor. 
Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval i kvalitativ undersökning är av vikt då 
man lättare kan ha passande forskningsfrågor till sitt urval. Det innebär att forskaren gör 
en intervjuguide med olika teman, men respondenten har frihet att svara på sitt eget sätt. 
En intervjuguide med olika teman innebär att respondenten har frihet att utveckla svaren 
och intervjuaren kan få mer kunskap om ledarnas syn och uppfattning.   

Av de respondenter vi valde att intervjua i omsorgssektorn hade tre personer 
ledaransvar och en person arbetsmiljöansvar. Inom tjänstemanna och produkt 
organisationerna hade en ett ledaransvar och två organisationsansvar. De verksamheter 
som valdes ut var även organisationer som i dag har en stark personalpolicy och som är 
medelstora till stora organisationer. Utgångspunkten var drivkraften i motivation, vad 
den leder till och vad det finns för policys och synsätt inom organisationen, på vilka sätt 
som de främjar sina arbetstagares arbetsmotivation. Genom studierna fanns ansatsen i 
att undersöka organisationens och ledarens förhållande till arbetsmotivation både 
teoretiskt och operationellt.  
I våra studier förstod vi för att en arbetsmotivation ska infinna sig i en organisation och 
att ledaren ska kunna motivera sina medarbetare, ligger lika mycket engagemang hos 
medarbetaren som hos organisationen och ledaren. Medarbetaren´s engagemang betyder 
en stor del i arbetet, då organisationen och ledaren arbetar för att främja 
arbetsmotivationen. Det krävs att alla individer medverkar och är delaktiga.  

För att se vårt resultat behöver ledarna referera till sina ansvaruppgifter som är 
medarbetarna och som ligger till grund för de svar de lämnat i vår intervju genom 
upplevelser och erfarenhet. Därav har vi nämnt medarbetarens roll frekvent i vår c-
uppsats.  

 
Instrument  
Missiv 
Inför vårt utskick av missiv övervägde vi innehållet i brevet. Vi tog stöd av kursens 
metodlitteratur varvid det framkom olika riktlinjer. Det var av vikt att berätta vilka vi 
var samt vad vårt syfte med intervjun var och vad den skulle handla om. Bryman (2011) 
beskriver att det är av vikt att förmedla vad man har för roll i undersökningen man skall 
göra, vem som står för undersökningen och var medlen kommer ifrån. Det är även av 
vikt att undersökningen följer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, att 
materialet från intervjun handskas med konfidentialitet och genom ett frivilligt 
deltagande. 
Vårt syfte att studera olika faktorer som påverkar och främjar arbetsmotivationen hos 
medarbetare samt vår forskningsfråga, hur främjar ledaren och organisationen 
arbetsmotivationen för medarbetare förmedlade vi i missivet för att kunna ge 
respondenten tid att förbereda sig för vad intervjun handlade om och få tid för 
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eftertanke att kunna ställa frågor rörande intervjun. Bryman (2011) menar att det är 
viktigt att låta respondenten ges tillfälle att ställa frågor. 
Intervju 

Under våra intervjuer användes smartphone som hjälpmedel under intervjun. Telefonen 
var på ljud och viberatorlös för att inte intervjun skulle bli störd. Noteringar togs upp 
om något kom upp som ljudupptagningen inte tog upp såsom rörelser, sinnesintryck i 
vissa specifika frågor vi ställde. En kort information gavs till respondenten om syftet till 
intervjun och hur den kommer att göras samt information om ljudupptagning och att 
intervjupersonen kommer att eventuellt anteckna vid sidan om. Respondenten 
tillfrågades om där var några frågor innan intervjun startade.  
Enligt Bryman (2011) kan olika intryck noteras ner såsom om respondenten varit orolig, 
spänd, nervös eller tystlåten. 
Intervjuguiden gjordes utifrån frågor som vi formade av de olika teoribildningar vi läst 
in oss på och startade med upp med tre uppvärmningsfrågor och därefter fem 
grundfrågor med två följdfrågor efter varje fråga. Frågorna kategoriserade vi in i vår 
intervjuguide i fyra rubriker, inre motivation, yttre motivation, ledarskap, rutiner och 
organisation Frågorna i vår intervjuguide gjorde vi lättförståeliga så de passade 
respondenten. Vi formade frågorna så ordningen i intervjuguiden följer ett visst mönster 
och på ett sådant sätt så de inte skulle vara ledande vilket är av vikt enligt (Bryman, 
2011). Variablerna vi hade med i våra frågor var organisation, uppdrag-mål, 
organisationens värderingar, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsträffar och 
information, uppföljning av mål, ökad trivsel, rätt arbetsredskap, ledaregenskaper, 
delaktighet, kommunikation, samarbete, arbetsförmåner, yttre arbetsmiljö, rätt 
arbetsredskap, samverkansmetoder, schema, arbetstider. 
Bryman (2011) beskriver att vid insamlingen av empiriskt material med en semistruktur 
är det vanligt att använda sig av en intervjuguide som tillvägagångssätt som består av en 
lista med frågor med kategoriserade teman. Guiden skall användas som stöd och som en 
ram med olika teman, däremot behöver frågorna inte ställas i en viss ordning utan 
intervjuaren kan även ställa andra frågor än de som finns i intervjuguiden. Frågorna och 
vidareutvecklingar kan åstadkommas genom att frågorna anpassas efter respondenternas 
svar på tidigare frågor. Den semistrukturerade intervjutekniken har därmed större 
flexibilitet än en strukturerad. 
 

Litteraturinsamling 
Enligt Thomassen (2007) behöver forskaren skaffa en kunskap om ämnet för att få en 
kompetens och kunna tillägna sig fynden i empirin. En bra genomgång av existerande 
litteratur och forskning har enligt Bryman (2011) som syfte att stärka vår trovärdighet 
till att vi utforskat området. Tillägna den väsentliga kunskapen som stöd till egna 
argument och åsikter, kunskap om vad som är känt inom området, teorier, metoder, 
olika motsättningar 
För att kunna svara på studiens frågeställning gällande olika framträdande teoretiska  
perspektiv som finns inom det utvalda ämnet arbetsmotivation genomförde vi först en 
utforskning av tillgängligt material. Vilket var en genomgång av studiematerial från 
våra tidigare kurser, litteraturstudie av vetenskapliga böcker inom området och en 
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genomgång av tidigare vetenskaplig forskning inom området vilka vi sökte fram genom 
universitetsbibliotekets sökkataloger.  
För att söka upp vetenskapliga artiklar till tidigare forskning sökte vi artiklar på olika 
databaser One search, Ebesco och de sökord som vi använde var work motivation, 
extrinsic and intrinsic motivation, motivation, leadership, organization, employee, 
leader, environment, development, health care, goal setting.  
För att ha en struktur över sökta artiklar använde vi oss av sökschema där vi förde in 
uppsökta artiklar efterhand som vi fann dessa. Artiklarna selekterade vi ut vid flertalet 
olika tillfällen. Här såg vi över artiklarnas kvalitet och innehåll och vi utgick ifrån dess 
validitet och reliabilitet var samt spridning och omfattning, om den var generell, 
objektiv och inom vilket område den var genomförd. Även innehållet prioriterades för 
att relatera till vår forskningsfråga. Här försökte vi även se över vart artiklens studie var 
genomförd för att få en geografisk täckning. För att ha en god översikt över våra artiklar 
förde vi in dessa i ett dokument och genomförde där en kartläggning över de ariklar som 
vi valde ut. De artiklar som vi ej ansåg ha tillräckligt hög validitet eller relevans till vår 
forskningsfråga sorterades bort. 

Insamling av empiriskt material 
Intervjuer 
Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) är det vid en kvalitativ undersökning 
av vikt att se subjektivt och objektivt på respondenternas uppfattning om ett fenomen. 
Det var vår studies ansats att förmedla de utvalda ledarnas syn om förhållningssätt och 
policys som organisationen har och på vilka sätt som de främjar individens utveckling i 
arbetsmotivation.  
Vår intervju utfördes efter en fenomenologisk filosofi vilket innebär att vi lyssnade på 
vad respondenten sade och upplevde utifrån sitt perspektiv och hur den tolkade 
intervjufrågorna. En semistrukturerad intervju som är inspirerad av fenomenologin 
innebär att vi ska försöka förstå respondentens uppfattning och eget perspektiv på 
frågan som ställs (Kvale & Brinkmann, 2014). Den fenomenologiska filosofin enligt 
Djurfeldt et al. (2010) innebär att tyngden läggs på att förstå och lyssna in hur 
respondenten upplever och uppfattar de ställda forskningsfrågorna ur sitt eget 
perspektiv.  

Intervjuanalys 

Inför vårt val av analys har vi följt råd utifrån Bryman (2011) och Denscombe (2011). 
Enligt Bryman är analysen av materialet av stor vikt för uppsatsen för att hitta 
kategorier i texten som sedan blir svar en undersökning. Urvalet ska matcha och vara 
målinriktat till forskningsfrågan. 
 
Inför analysen har vi valt att dela upp de olika fynden i olika beståndsdelar. Vi har från 
början lagt en struktur med de olika teman som vi vill undersöka. Dessa teman av olika 
nyckelbegrepp lade vi från början inför valet av olika undersökningsområden i vårt 
valda ämne “arbetsmotivation” och de består av inre motivation, yttre motivation, 
rutiner och organisation samt ledarskap. Vi har utgått ifrån dessa olika kategorier som 
har en deskriptiv struktur där datan kodas efter dess innehåll ”öppen kodning”. Vi 
kommer att leta efter olika samband och sammanhang som kan ingå i ett bredare 



 

25 

område. En del data kommer visa sig vara mer avgörande än andra genom en “axiell 
kodning”. Analysen kommer att se till de olika nyckelkomponenter och dess kategorier 
och sedan rikta fokuset till dessa. Vi kommer att ha en “selektiv kodning” med att se de 
kärnkoder som har framträtt för att kunna förklara de komplexa sociala fynden. 
Processen har vi valt för att kunna se begreppen och kategoriernas sammanhang och hur 
de relateras till varandra samt att se skiljaktigheter. 
 
Inför vår analys av de data som uppkommit följer vi råd utifrån Denscombe (2011) med 
att vi har antagit en konstant jämförande metod med att se det som utvecklas under 
forskningen och att här se ursprungsdatan i förhållande till det som framkommer i 
empirin. Vi vill se och framhäva likheter och skillnader som finns och ha en möjlighet 
att integrera de olika kategorier och data som uppkommer under bredare rubriker. Vi 
vill även ha en möjlighet att jämföra med teorins perspektiv som kan belysas till de 
olika fynden (Denscombe, 2011).  
 
 

RESULTAT OCH ANALYS 
I följande kapitel presenterar och förklarar vi resultatet från empirin och vad som 
framkommit i resultatet. Här jämför vi empirin med valda teorier från vårt metodval 
och vår forskningsfråga. Dispositionen har valts utifrån att vi har funnit gemensamma 
kategorier med underliggande nyckelkomponenter, vilka förstärks genom att vi 
implementerar utvalda citat.   
Efter att vi sammanställt resultatet har vi upptäckt vissa gemensamma 
nyckelkomponenter vilket leder oss till kategorierna kommunikation, samverkan, 
utveckling. 
I Herzbergs teori framkommer det olika faktorer som påverkar medarbetarnas attityd till 
sitt arbete. De inre motivationsfaktorerna är förknippade med arbetstillfredsställelse och 
medarbetarens prestation, motivation och bekräftelsebehov samt till själva arbetet i sig, 
hygienfaktorerna är de förhållanden som är relaterade till arbetets utförande vilka kan 
vara relation till ledning och kollegor, den fysiska arbetsmiljön, trygghet, lön, status och 
arbetsvillkor (Hedegaard Hein, 2012) 
Kommunikation 
I intervjuerna ser vi genom de frågor vi ställt att kommunikation är ett återkommande 
svar och en viktig del i hur ledare främjar arbetsmotivation. Enligt empirin ses 
kommunikation som en avgörande och viktig del och genomsyrar många av frågorna.  
Kategorin kommunikation har vi analyserat och tolkat fram genom de olika intervjuerna 
vi gjort, samt plockat ut variabler som beskriver vikten av kommunikation, såsom 
information, dialog, tydlighet, feedback, delaktighet, samarbete, öppenhet och 
lyhördhet. Variablerna beskriver respondenten som viktiga för arbetsmotivationen. 
 
Genom vår empiri ser vi att kommunikation är en stark kategori och en viktig 
komponent för arbetsmotivationen. Respondenterna blev tillfrågade om vad för 
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samverkansmetoder som de såg som mest framgångsrika. Det som över hälften av 
respondenterna svarade var kommunikation. Det framkommer även att det finns ett stort 
värde av en tydlig och konstruktiv information. Det anses att det är extra viktigt att 
förmedla vad som förväntas utav medarbetaren såsom syften, mål och förändringar 
inom organisationen.  
 

“Vi har ett sätt som vi har mot varandra vi strävar mot att vi har en god och 
konstruktiv dialog, att behandla varandra med respekt men ändå att det skall 
finnas forum där man kan ha högt i tak och att man skall kunna säga vad man 
tycker och tänker och att man kan jobba och få fram en konstruktiv dialog och 
att vi har det med korta beslutsvägarna. Respondent 2 

            
”Öppenhet och att man har en bra dialog och veta var man har varandra och ge 
varandra spelrum med. Det är viktigt med bra kommunikation”. Respondent 5 

      
”Kommunikationen är ganska bra här vi är inte jättemånga här. Jag tycker 
medarbetarna är delaktiga här på arbetet, man pratar väldigt mycket med 
varandra”. Respondent 4 
 
”Att internt kommunicera och se över hur man informerar. Vi har ett ansvar att 
föra ut en god kommunikation”. Respondent 6 

 
Även i Hertzbergs teori finns vikten av att kommunicera information och att där finns 
en vilja av att ge med sig av sitt kunnande och lyssna samt att ledaren har en god attityd 
och relation till sina medarbetare får arbetet att fungera utan problem (Hedegaard Hein, 
2012). 
 
Samtliga respondenter anser att ledarens väg för att stärka delaktighet och samarbete 
hos medarbetaren är genom en god kommunikation vilken består av övergripande 
mediainformation via tidningar, intranet, bloggsida och webbsida.  Kommunikationen 
består även av personliga möten av olika former dagliga möten, veckomöten, 
kvartalsmöten, årsmöten och storlekar genom planeringsmöten och informationsmöten 
med olika inriktningar till verksamheten, avdelningen, gruppen, företaget vad som 
händer i arbetet, hur man går vidare och vilka mål man har i arbetslaget och inom 
organisationen. 
 

“Det enda som motiverar är Apt hela gänget träffas och man diskuterar 
hur man ska gå framåt och vad vi har för problem om vi kan lösa dem 
tillsammans”.  Respondent 7 
 
 ”Jag tror många grupper mår bra av att träffas och prata och lägga av 
saker där på mötet”.  Respondent 5 

Arbetsmotivation 
Respondenterna fick förfrågan vad de anser att arbetsmotivation är och det som 
framkommer är stimulerande arbetsuppgifter på sitt arbete med olika förklaringar. 
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“Att hitta motivationen hos varje individ, man krånglar till det om man 
inte tittar på det först”. Respondent 6  

“För det första ska man åstadkomma det som åligger mitt yrke att göra, 
men det ska också vara så att något ska driva dig att göra dig motiverad”. 
Respondent 3 

Stimulerande arbetsuppgifter, syfte och kompetens 

Respondenterna uttryckte att det är viktigt att känna sig betydelsefull, att ha 
stimulerande arbetsuppgifter och att kunna utvecklas. Vissa anser även att det är av vikt 
till en chans att komma framåt i sin karriär och att växa på sin arbetsplats genom att 
prova på nya och utmanande arbetsuppgifter. Här finns även en syn på vikten av att man 
har en kompetens som matchar arbetsuppgifterna.  

“Att man har arbetsuppgifter som dels motsvarar ens kompetens och att 
man gör det man vill göra”. Respondent 2 

Genom vår empiri kan vi se i respondenternas svar att ha ett syfte med det man gör och 
att känna en stimulans med sina arbetsuppgifter är en viktig komponent på arbetet. 
Även att ha en rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Vidare framkom vikten av att ha 
ett tydligt syfte med sina arbetsuppgifter. Det framkom även att motivationen är 
varierande för varje enskild individ som har egna drivfaktorer vilken är av värde att ta 
reda på. Det var av vikt för vissa respondenter att ge medarbetarna möjligheter till 
karriär, ha utvecklande arbetsuppgifter vilket leder till den personliga utvecklingen som 
även kan ge nytt lärande 

“Att man känner och vet vad man ska göra och syftet så kommer 
motivationen av sig själv”. Respondent 6 

“Vi har tryckt mycket på karriärmöjligheter och vi har varit bra på att ge 
de som är duktiga och vill framåt nya möjligheter att avancera och att de 
känner att där är något att sträva efter”. Respondent 2 

Bemanning 
Respondenterna anser vikten av att ha rätt bemanning och att hjälpas åt i arbetslaget är 
en viktig del för att känna arbetsmotivation i sitt arbete.  

“Att vi går med samma styrka alltid så man hjälps åt att vi samarbetar och 
att vi har det bra på vår arbetsplats och att vi är tillräckligt med folk”. 
Respondent 7 

Arbetsförmåner 

I studien undersöktes olika arbetsförmåner och om dessa anses vara främjande för 
motivationen. Samtliga respondenter anser att det kan vara en främjande faktor för 
trivseln och motivationen. Här kan vår empiri utröna tydliga skillnader mellan de två 
olika sektorerna som har ingått i den empiriska studien och beroende på vilken 
arbetsgivaren var. Det finns ej samma utrymme för arbetsgivare inom omsorgen att 
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kunna erbjuda förmåner som kan ge extra motivationsfaktorer. Inom näringslivet finns 
det förmåner som bonus, privatförsäkringar, utökad föräldraförsäkring, aktivitetshallar 
och semesterstugor.  

”Nej det vet jag inte vad det skulle vara, gratis kaffe kanske, det är det 
enda vi får inget annat”. Respondent 7 

”Vi erbjuder att de som har barn har rätt att deltidsarbeta tills barnen är 
tolv vilket vi ser att många värdesätter”. Respondent 6 

Samverkan 
I de frågor vi ställt i vår empiri är samverkan en kategori som är återkommande och en 
viktig del i hur ledare främjar arbetsmotivation. Samverkan ses som en viktig del i 
arbetet hur ledare främjar arbetsmotivationen. Kategorin samverkan har analyserats och 
tolkats fram genom empirin, samt att variabler kommit fram som beskriver vikten av 
samverkan, såsom gemensamma mål, värderingar, engagemang, samarbete, 
delaktighet, närvaro, ansvar, resurser och trivsel. Variablerna beskriver respondenten 
som viktiga för arbetsmotivationen. Herzberg förklarar att de inre faktorerna visar sig 
genom att individen själv vill göra sitt bästa, uppskattar sitt arbete, har viljan att 
utvecklas och vill ha eget ansvar i arbetet. De yttre faktorerna är “hygienfaktorerna” 
vilka kan vara relationen till ledningen och kollegor, den fysiska arbetsmiljön, trygghet 
på arbetet, status, lön samt arbetsvillkor (Hedegaard Hein, 2012). 

Trivsel 
En kombination av både de inre och yttre motivationerna menar Herzberg ökar 
arbetstrivseln vilket kan leda till att medarbetare känner högre arbetsmotivation och 
högre produktivitet i sitt arbetsuppdrag (Kaufmann, 2010).  
Trivsel visades som en tydlig och återkommande variabel i empirin. 

”Trivseln och en tillåtande atmosfär tror jag, att alla får komma fram det 
finns ingenting som säger att man alltid har gjort på något visst sätt, inte 
här utan här låter vi alla komma till tals”. Respondent 3 

Delaktighet 

Respondenterna förklarar att genom att vara tydlig och kommunicera med medarbetarna 
och att man är öppen och ärlig som ledare och visar på vikten med arbetet att 
medarbetarna är betydelsefulla och det de gör ökar man delaktigheten i arbetsgruppen. 

 Respondenterna fick förfrågan om vilka faktorer som de anser vara av störst värde att 
jobba aktivt med för att öka motivationen och varför de ansåg det. Faktorer som har 
framkommit är möjligheter till ansvar och delaktighet i verksamheten, att kunna 
visualisera och skapa möjligheter till medarbetarengagemang. Övervägande del av 
respondenterna svarar att delaktighet och att få ta ansvar anses viktiga för att utveckla 
en arbetsmotivation. 

”Genom att öka delaktigheten och att man kommunicerar med varandra ”.  
Respondent 5 

 
”Delaktighet, ansvar, visualisera, ge möjligheter till att vidareutveckla sig 
och även internt inom bolaget. Vi har tryckt mycket på karriärmöjligheter 
och vi har varit bra på att ge de som är duktiga och vill framåt nya 



 

29 

möjligheter att avancera, känna en samhörighet, delaktighet, att känna sig 
betydelsefull”. Respondent 2.  

Herzberg beskriver att de inre faktorerna utmärker sig genom att individen själv vill 
göra sitt bästa, uppskattar sitt arbete, har viljan att utvecklas och vill ha eget ansvar i 
arbetet samt genom att känna prestation vill medarbetaren slutföra arbetsuppgifter. 
Genom att få ansvar känner man en arbetstillfredsställelse då man som medarbetare 
anförtros ansvar. Bekräftelser och beröm gör att medarbetarens motivation ökar. 
(Hedegaard Hein, 2012). 

Engagemang och närvaro 
Herzberg beskriver att bekräftelse är en viktig faktor för att känna ett engagemang. 
Genom att medarbetaren får berömmelse och bekräftelse för sitt engagemang i sitt 
arbete uppmärksammas medarbetaren´s engagemang och medarbetaren får belöning och 
på så vis stärks närvaron i positiv mening (Hedegaard Hein, 2012). Enligt Kaufmann 
(2010) beskrivs det i Locke och Lathams målsättningsteorin att tydliga mål och 
bekräftelser och att involvera medarbetarna kan leda till ett medarbetarengagemang som 
ger medarbetarnen en tro på målet. En stor del av våra respondenter omnämer vikten av 
att bli sedd och få bekräftelse är viktigt för att känna ett engagemang i sitt arbete och att 
det i sin tur bidrar till en trivsel. 

“Vi arbetar just nu med medarbetarengagemang att få vara involverade 
och bidra vilket jag tror gör mycket för trivseln”. Respondent 6 

Ledarskap 

I empirin framkommer även vikten av ett närvarande ledarskap, att man är öppen och 
ärlig som ledare och visar att medarbetarna är betydelsefulla. 

 
”Att man kan ha en öppenhet med varandra, att man vågar säga vad man 
vill och vad man tycker”. Respondent 8 

 
Respondenter anser att det finns påverkande egenskaper hos ledarna som kan vara 
främjande för medarbetarnas utveckling och motivation. De flesta anser det viktigt att 
det finns en öppenhet, en god, tydlig och konstruktiv kommunikation. 
 

”Arbetsmotivationen blir inte bra då när man inte får säga vad man 
tycker och tänker och man kanske vill ändra på någonting och det inte 
går, men kan man det då kan man ju göra det. Medarbetarna måste vara 
med i processen för att vara delaktiga. Du blir sedd och hörd. Blir man 
inte det då går man kanske bara till sitt jobb och sen går man hem”. 
Respondent 4 

 
”Jag har noterat och tänkt stödjande arbetsförhållanden, öppen dialog 
och delaktighet, trygghet och hälsa kopplat till arbetet, tidsupplevelse. Det 
är superviktiga grejer. Det är viktigt med tidsupplevelser på vissa ställe då 
det är väldigt stressigt, då blir det på bekostnad av hälsa, stress och när 
man är stressad så blir man irriterad på sitt arbete och sina kollegor och 
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det stödjande arbetsförhållanden allt går i ett led. Det är viktigt”. 
Respondent5  

Herzberg förklarar att de de interpersonella relationerna är viktiga i arbetet, att 
relationer och uppbackning av ledare finns och fungerar (Hedegaard Hein, 2012). 
Empirin visar också att det är av vikt att ledaren är tydlig, öppen och har en god dialog 
med medarbetarna samt är lyhörd och ger feedback.  
 

”Genom kommunikation och förtroende. Jag försöker lyfta alla 
medarbetare med den prestationen de gör, beröm, feedback konstruktiv 
då, försöker involvera och engagera medarbetare, få dem att utvecklas, 
våga få dem att göra det de aldrig trodde de skulle kunna göra, försöker 
också lyfta fram det de är intresserade av och implementera det i vår 
verksamhet”. Respondent 3 

”kommunikation, engagemang och tydlighet”. Respondent 6 
 
Det framkommer genom empirin att ledaren bör föregå med gott exempel, vara 
insiktsfull och lyhörd för olika stämningar och händelser inom verksamheten och att 
ledaren kan behöva växa in i rollen och att kunna se gränserna och lösa problem innan 
de blir för stora. Fler respondenter nämner även vikten av att det skall finnas ett 
närvarande ledarskap med en tillgänglighet till ledaren för medarbetaren, vilket en del 
av respondenterna såg som ibland svårt att hinna med. 
 

”Anser att det är viktigt med ett närvarande ledarskap. Att man är ärlig, 
öppen och visualiserar, skapar en delaktighet så att medarbetarna vet hur 
det går och på så vis ser man att min roll är viktig och de här uppgifterna 
är betydelsefulla för att kunna nå de här målen”. Respondent 2  

 
Det visar sig att det är av vikt att låta medarbetarna få ta eget ansvar och att det är upp 
till medarbetaren att visa sin vilja till att vilja utvecklas. Ledaren bör vara uppmärksam, 
lyhörd och vägledande och kunna individanpassa. 

“Det gäller att hitta motivationen hos varje individ”. Respondent 6 

”Det är viktigt att ha en gemenskap och att kunna se varje individ. Att kunna 
se att jag leder en grupp med människor men alla är olika individer. Att alla 
har en viktig kugge i hjulet och en del i att nå målet. Att man kan behöva 
trimma det på olika sätt. Att man ej gör en copy/paste på alla och kör 
samma sak vi är olika. Att ha en tydlig kommunikation. Tydlighet är viktigt 
och att ej utrymme för ovisshet. Man behöver som ledare förstå sitt eget 
beteende. Då förstår man hur man skall leda andra. Fånga upp olika 
situationer och signaler”.  Respondent 6 

 
Enligt Herzbergs teori leder den inre motivationen till att individen själv vill göra sitt 
bästa, uppskattar sitt arbete, har viljan att utvecklas och vill ha eget ansvar i arbetet 
(Hedegaard Hein, 2012). 
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Värderingar 
I Herzbergs teori framkommer det att dialoger och relationer är viktiga för värderingar 
och värderingarna ligger som en grund på arbetet. Kollegors samarbete på arbetet och 
lyssnar och pratar med varandra är en viktig del för gemenskapen och för 
arbetsförhållandena på arbetsplatsen (Hedegaard Hein, 2012). Värderingar är något som 
framkommer i empirin som en viktig grund i medarbetarens arbete för att skapa en 
försåelse och en grund för vilket förhållningssätt som skall förekomma inom 
organisationen. 
 
Respondenterna tillfråga hur de kan jobba med organisationens värderingar för att öka 
motivationen. Det som framkommer i empirin är följande att vara förespråkare och 
vägvisare till rätt värderingar och lyssna in önskemål är viktigt för medarbetarnas 
motivation. Lyfta frågor och lyssna in önskemål och höra vad medarbetarna tycker och 
tänker är viktigt samt ha en regelbundenhet i arbetet. Att visa respekt i arbetet och inför 
varandra är viktigt för att öka motivationen hos medarbetaren. 

“Vår kultur och våra värderingar ligger som en grund. Vi har ett sätt som 
vi har mot varandra vi strävar mot att vi har en god och konstruktiv 
dialog, att behandla varandra med respekt men ändå att det skall finnas 
forum där man kan ha högt i tak och att man skall kunna säga vad man 
tycker och tänker och att man kan jobba och få fram en konstruktiv 
dialog”. Respondent 2 

“Vi ska arbeta med respekt, omtanke och glädje ”. Respondent 3 
“Man kan synliggöra värderingarna så att de blir en del av vardagen, 
återigen kopplingen till individen och det blir ett värde när man jobbar 
med det och ett innehåll. Man behöver veta vad de betyder! Klä in orden 
och veta vad de betyder för oss. Bryt ner det och se vad det betyder för 
gruppen” “ Vi behöver vara lyhörda och det är en del i våra värderingar 
att se till att vi är måna om varandra”. Respondent 8 

Arbetsmiljö 

Respondenterna anser i empirin att arbetsmiljöfrågor är viktiga att lyfta upp och att man 
med jämna mellanrum kollar upp arbetsmiljön genom skyddsronder och 
riskbedömningar.  Det systematiska arbetsmiljöarbetet anses vara en viktig del i arbetet 
och genom delaktighet och samarbete främjar det arbetsmotivationen. 
Samtliga respondenter i vår empiri anser att den yttre fysiska arbetsmiljön med rätta 
arbetsredskap påverkar arbets motivationen hos varje medarbetare. Flertalet anser även 
att om man ej kan tillhandahålla den miljön eller verktyg och arbetsredskap som 
situationen kräver, kan den sänka arbetsmotivationen och förutsättningarna för att kunna 
utföra ett bra jobb begränsas och konflikter och stress kan uppstå. 
 

”Det är jätteviktigt både tidsaspekt och man känner sig stressad, det är jobbigt 
och om man har en tung arbetsplats och inte rätt hjälpmedel nu pratar jag liftar 
t.ex. eller rätt förutsättningar för att kunna arbeta på rätt sätt, då blir det hög 
belastning och då blir det dålig stämning och dålig motivation hos 
arbetsgruppen, så det är jätteviktigt att ha rätt förutsättningar att jobba på ett 
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bra sätt. Både stress och tung arbetsbelastning är viktigt att jobba med och 
mot”. Respondent 5 

 
I empirin framkommer det att respondenter inom omsorgen anser att det kan ”spara på 
kroppen” och ge en ”högre trivsel med en trevlig miljö” och “tidsbesparingar” för 
medarbetaren och kunden om det finns tillräckliga resurser i arbetsmiljön. 
 

”Det främjar arbetsmotivationen absolut och nu ska vi få nya möbler och de 
möblerar om lite då och då, för det ska kännas trevligare i miljön, jo det tycker 
jag främjar, då blir alla pigga och glada och hjälper till, de känner sig delaktiga 
och att det blir en trivsam miljö”. Respondent 7 

 ”När vi började riskbedöma så var det många som gick in för det och tyckte det 
var jättebra och handlingsplanerna som kom sedan. Du blir mer motiverad om 
du är delaktig och ska kolla din arbetsmiljö ”. Respondent 4 
 
“Lyfter man upp det kanske man reflekterar på det också, det är viktigt att 
reflektera på det också för att kunna utföra det ”.  Respondent 5  

 

Samarbete 
Samarbetet anses var viktigt i det systematiska arbetsmiljöarbetet för hälften av 
respondenterna, att ledare stödjer, är lyhörd, mån om sina medarbetare och att det finns 
rätt resurser såsom hjälpmedel och bemanning. I vår empiri framkommer det att värdet 
av tillräckliga resurser anses av vikt av större delen av respondenter inom omsorgen. 
 
Herzberg förklarar att de gemensamma arbetsförhållandena är viktiga för att kunna ha 
rätt resurser på arbetsplatsen, men det kan också handla om den sociala miljön och 
relationerna på arbetsplatsen är viktiga för samarbetet och att man känner gemenskap 
med sina arbetskollegor (Hedegaard Hein, 2012).  

 
  “Att vi går med samma styrka alltid så man hjälps åt att vi samarbetar”. 
 
 “Ja absolut det tror jag, då kommer vi in på samarbete att allt flyter på, 
att det finns hjälpmedel och att bemanningen hålls”.  Respondent 7  
 
“Att veta att arbetsgivaren och de högre upp stötar en”. Respondent 5  

 
Herzberg menar att både motivationsfaktor och hygienfaktorer samverkar i arbetet och 
att båda behöver bli tillfredsställda i medarbetarnas arbete för att arbetsmotivation ska 
infinna sig (Hedegaard Hein, 2012). 
Genom empirin ses att för att stärka samarbetet mellan medarbetare och ledare anses en 
god struktur, regelbundna möten och ett öppet arbetsklimat. Tillit och förtroende är 
viktiga bitar och att det finns en förståelse för olika tänk och att man lyssnar och har 
respekt för varandra. 
 

”Att dela med sig av sina erfarenheter så vi kan lära av varandra och att 
dra nytta av varandra och lärdomar det försöker vi göra ”. Respondent 8 
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Arbetstider 

Samtliga respondenter i vår empiri anser att arbetstiden är en viktig fråga inom 
arbetsmotivation. Här framkommer begränsningar vilket beror på arbetsförhållanden 
som ledaren först måste säkerställa inom organisationen såsom tillgänglighet/service 
behov och projekt och lagarbete som styr arbetstiderna. Det framkommer att det finns 
ett stort intresse och önskemål från medarbetarna utav att kunna anpassa och styra sina 
egna tider. 

”Eftersom vi jobbar i skift och med projekt krävs det att man organisatoriskt har 
fasta tider. Däremot finns det en flexibilitet vid speciella orsaker”. Respondent 2 

”Man vill kunna planera sitt liv och sin fritid utanför arbetet, kan man det så 
känner man sig bättre när man jobbar med, än att man ska ångest och oro över 
att man inte vet sina arbetstider eller att man jobbar för mycket, för länge eller 
ja det hänger ihop”. Respondent 5 

”Det är en viktig fråga och speciellt när vi har nyrekryteringar, man frågar just 
om arbetstiden med registrering av arbetad tid och flexibiliteten av att 
kunnajobba hemifrån. Att jobba hemifrån tillför även mycket eget ansvar.   
Respondent 8 

Utveckling 
Individuell utveckling 
Empirin visar att det finns en medvetenhet och ett behov att försöka främja den enskilda 
medarbetarens utveckling. Även här finns det en spridning om vilka resurser som finns 
för att kunna ge den möjligheten. Det som anses vara främjande faktorer är konstruktiva 
dialoger, feedback, beröm, engagemang, uppmuntran, delaktighet och intresse. 

Empirin har visat att det finns ett återkommande teman som uppkommer vilket är 
utveckling. I kategorin utveckling har vi riktat in underkategorier med variablerna mål, 
individuell utveckling, kompetens, lärande och resurser, I studien framkommer det att 
man anser att det är ett värde för både organisation och individ att det finns någon form 
av utveckling som stimulerar drivkraften vilket ger en motivation för arbetet och 
därigenom uppstår det ett syfte för att föra driften vidare. 

 ”Att dela med sig av sina erfarenheter så vi kan lära av varandra och att 
dra nytta av varandra och lärdomar det försöker vi göra”. Respondent 8 

 
Respondenterna anser att man får en god arbetsmotivation genom en god och 
konstruktiv dialog samt av att uppmuntra sina medarbetare och att låta medarbetarna ta 
fram idéer driva igenom dem och vara kreativa. Ytterligare faktorer är att få ta del av 
information, känna sig delaktig och viktig i sitt arbete. Goda dialoger och att bli sedd 
och hörd anses öka arbetsmotivationen samt att få påverka och vara betydelsefull. 
 

“Medarbetarna är det viktigaste konkurrensmedlet. Employee branding är 
enormt viktigt. Du måste utveckla och motivera annars tappar man 
framförallt arbetskraft”. Respondent 6 
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“Om man frågar så är det mest att ha ett utvecklande arbete. Det tror 
jag motiverar de flesta och att man känner att man själv utvecklas”. 
Respondent 8 

“Jag försöker lyfta alla medarbetare med den prestationen de gör, 
beröm, feedback konstruktiv då, försöker involvera och engagera 
medarbetare, få dem att utvecklas, våga få dem att göra det de aldrig 
trodde de skulle kunna göra, försöker också lyfta fram det de är 
intresserade av”Respondent 3 

Mål/möten 
Vi tolkar tydliga kopplingar mellan empirin och till de teorier som vi har haft som 
grund. Enligt Herzbergs tvåfaktorteori leder den inre tillfredsställelsen till en effekt av 
att vilja prestera och att kunna utvecklas. Även i Latham och Lockes målsättningsteori 
ingår teorin där de tydliga målen kan leda till en inre tillfredsställelse som leder till 
ökade prestationer och en ökad motivation (Kaufmann, 2010).   

Samtliga inom näringslivet anser att det är en av grunderna till att man får ett målfokus 
inför eventuella förändringar och möjliga uppsatta mål till organisationens utveckling 
vilket främjar arbetsmotivationen. Mötet anses ge medarbetarna ett tydligt syfte för sin 
egen roll i den stora organisationen och vad som förväntas inför framtiden. Här är det 
stor variation av vilka rutiner som förekommer och hur ofta som det förekommer möten 
och inom näringslivet hade samtliga möten varje vecka. Fem av respondenterna svarar 
att de har informationsmöten en gång/månaden. 
 

“Alla tycker om att träffas och prata om hur det och och hur det 
fungerar”. Respondent 4 
 
“På våra träffar brukar jag få med någon från företaget som berättar om 
deras del av verksamheten eller något speciellt arbete”.  Respondent 8 

 
Samtliga respondenter har medarbetarsamtal och en del av respondenterna anser att det 
är av stort värde och har individuella medarbetarsamtal varje vecka. Vikten av att 
stämma av anses vara av stort värde, hur medarbetaren mår både privat och hur arbetet 
fungerar och att det fanns en tid där medarbetaren kan få total uppmärksamhet, feedback 
och en egen avsatt tid för en öppen personlig dialog. Hälften av respondenterna i 
empirin anser att det är av stor vikt att medarbetaren har en möjlighet att kunna 
kompetensutveckla sig och kunna utveckla sig i sina yrkesroller. Samtliga respondenter 
anser att det var av stor vikt att man hade gemensamma värderingar och tydliga mål 
som genomsyrar hela verksamheten.  
 

”Jag försöker göra dem delaktiga ska ta lite initiativ själva också. Jag 
finns bakom hela tiden och hjälper dem om det är något och tar reda på 
saker och ting”. Respondent 7 

”Jag försöker stärka det samarbete att få de att dela med sig av sitt arbete 
o det de har gjort och våga berätta det för andra också. Det är ej så lätt 
alltid”. Respondent 7? 
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I vår empiri framkommer det att man övervägande anser att det finns starka grunder till 
arbetsmotivation och att den främjas genom tydliga mål utifrån perspektiven 
individuellt och organisatorisk mål. Respondenternas möjligheter varierande pga olika 
resurser till individuella mål och vilken form av organisation som finns i grunden. Här 
finns även en spridning i empirin av mycket tydliga mål till att målen ej var lika tydligt 
förmedlade. 

“Ibland skulle jag vilja säga det är motiverande för oss, men ibland är det 
inte det. Det är mycket otydligheter med uppifrån. Hade tydligheten varit 
bättre i alla led hade arbetsmotivationen varit bättre då? Ja det tror jag 
helt klart.” Respondent 5 

 
Inom Lathams och Lockes målsättningsteori ses det att krävande mål ökar individens 
prestationer, motivation och självförtroende om målet uppnås. Det ger en känsla av 
meningsfullhet och positivitet inför arbetet och uppgiften. Även här kan vi se en 
koppling till Herzbergs teori där en kombination av både de inre och yttre 
motivationerna bidrar till ökad arbetstrivsel vilket kan leda medarbetare till en högre 
arbetsmotivation och högre produktivitet i sitt arbetsuppdrag (Kaufmann, 2010). 

Flertalet respondenter anser att genom att det finns en utveckling i arbetsuppgifterna 
och inom individen utvecklas även organisationen. Genom empirin visades att 
individuella mål samt större mål i arbetet är av vikt för medarbetares prestationer och 
självförtroende. 

”För att få motiverade medarbetare så är informationen och tydlighet 
väldigt viktigt och att vi har tydliga mål”. Respondent 2 

”Att dela med sig av sina erfarenheter så vi kan lära av varandra och att 
dra nytta av varandra och lärdomar det försöker vi göra”.  Respondent 8 

 
Det framkommer att de flesta respondenterna i empirin anser att det är upp till varje 
individs eget ansvar att visa vad man vill. Målsättningsteorin grundar sig på en kognitiv 
grundsyn där handlingarna ofta är ett resultat av ett rationellt och medvetet val vilket 
styrs av individens tankeprocess genom olika förväntningar och tolkningar (Kaufmann, 
2010). Enligt Latham & Locke är där en gräns hur villig personen är att uppnå ett mål 
och personens arbetsprestation, förutsättning är att personen har kunskap och kompetens 
för uppgiften. I teorin så ses krävande mål att det ökar individens prestationer, 
självförtroende och motivation om målet nås. Det ger känslor av meningsfullhet och 
positivitet inför arbetet och uppgiften. I målsättningsteorin så ses att krävande mål ökar 
individens prestationer, motivation och självförtroende om målet uppnås. Det ger en 
känsla av meningsfullhet och positivitet inför arbetet och uppgiften (Hedegaard Hein, 
2012). 
 

Kompetens, lärande och resurser 
Det framkommer i empirin att det finns en medvetenhet hos respondenterna av att 
medarbetarnas kompetens är en grund till arbetsmotivation. Det som ansers vara 
främjande är vikten av att kunna utföra sitt arbete och att kunna nå uppsatta mål. Det 
ansers vara av vikt att man har den kompetensen som man behöver för att kunna 
genomföra och fullfölja sin arbetsuppgift. Att det finns tillräckliga resurser. 
Otillräckliga resurser kan bestå utav tidsbrist, stress, bristande personalstyrka, 



 

36 

 

avsaknad av rätt hjälpmedel och bristande personalschema. Faktorerna vilket uppkom 
vara en faktor som kan vara ett problem, vilket bidrar till att arbetsmotivationen kan 
minska.  

“Framförallt att dela med sig av sina erfarenheter så att vi kan lära av 
varandra. Det ger även oss möjlighet att få de som har gjort något bra att 
berätta om det och då får de en bekräftelse på det”.  Respondent 8. 

 
Lärandet kopplas till att den inre motivationen ökar. Det finns även en syn på att det är 
av stor vikt av att medarbetaren har en möjlighet att kompetensutveckla sig och kunna 
utveckla sig i sin yrkesroll. 

Genom vår empiri kan vi se en tydlig koppling till målsättningsteorin som förespråkar 
att det finns en linje mellan hur villig individen är att uppnå ett mål och individens 
arbetsprestation, under förutsättning att individen har kunskap och kompetens för 
uppgiften (Kaufmann, 2010). Individens självförtroende och en känsla av 
meningsfullhet och positivitet inför arbetet ökar om målet uppnås (Hedegaard Hein, 
2012). 

 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion  
Grunderna till vår empiriska studie har utgått från ett mycket komplext begrepp det 
bestod av motivation inom arbetslivet. Med ett humanistiskt och konstruktionistiskt 
perspektiv har vi gjort en djupdykning i begreppet och innebörden av arbetsmotivation 
för organisationer och för medarbetaren.  

Vårt val av undersökningsområde har skett genom ett målstyrt urval. Vi har valt 
sektorer inom den offentliga omsorgssektorn och det värdeskapande näringslivet. 
Respondenterna har bestått av ledande personer med ett medarbetaransvar inom 
organisationen. Vår inriktning har varit arbetsmotivation med olika teman inom 
frågeställningen “Hur främjar organisationer och ledare arbetsmotivationen”. Vi har 
undersökt ledares medvetenhet, vad de anser vara betydande påverkande faktorer för att 
främja arbetsmotivation. Om de främjar motivationen aktivt inom organisationen och på 
vilka sätt. Vad det finns för arbetsmiljöpolicy och värdegrunder inom företaget som kan 
vara påverkande för arbetsmotivationen. Hade vi gjort ett slumpvist urval inom olika 
sektorer och branscher hade vi förmodligen ej sett de skillnader inom de två sektorerna 
som vi valt. Vi hade även kunnat välja respondenter avmedarbetare och fått se deras 
perspektiv men som det framkom så är den bilden mycket berorende på vad individen 
har för motivationsfaktorer. Eftersom att vi ville se bilden av hur det fungerar och hur 
olika organistioner jobar för att främja till en medarbetares utveckling och förståelse 
anser vi att vi valde rätt urval.    

Metoden som vi använt oss av har varit kvalitativ med intervjuer av sju utvalda ledare 
inom den offentliga sektorn och näringslivet. Vårt förhållningsstätt har varit 
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inriktningen kunskapsteoretisk för att få fram respondenternas subjektiva tolkning till 
den sociala verkligheten. Vår ansats och strategi för att tolka och analysera vårt begrepp 
har varit ontologiskt med att se verkligheten i empirin och dess sammanhang för att 
därigenom hitta olika kategorier. Här kan man fråga sig om vi hade fått fram samma 
information om vi hade valt en kvantitativ undersökning vilket vi ej tror. Vi tror att vi 
hade kunnat få fram olika faktorer med ej med den helhelsbilden eller de sammanhang 
som framkom och som gav oss en bra förståelse för hur just den respondentens 
verksamhet fungerar. 
Begränsningar som uppkom var att vi har haft tydliga tidsramar. Vi har även gjort ett 
begränsat urval av respondenter inom samma arbetssektor. Vårt val av respondenter var 
uppsökta med en strategi där vi valde medarbetare och ledare inom organisationen där 
samtliga hade ett ansvar för främjande av arbetsmiljö och kompetensutveckling. Urvalet 
gav oss intervjuer med respondenter som hade en hög insikt och kännedom om 
organisationens personalpolicy och deras personalstrategier 
Forskningsprocessen har utgått och genomförts med ett induktiv och paradigmatiskt 
perspektiv. Vi har tolkat praktiken i förhållande till våra fynd och i relation till olika 
teorier som vi har ansett vara relaterad till vårt forskningsområde. Efter att vi genomfört 
ett antal intervjuer framkom det att de teorier som vi ansåg vara mest intressanta att 
grunda vidare forskningen på var Herzbergs (1987) tvåfaktorteori och Latham och 
Lockes (1979) målsättningsteori.  
Redan efter våra första intervjuer kunde vi se tydliga mönster som stämde överens till 
den kunskap som vi erhållit vid litteratur och av forskningsartiklar. När vi genomförde 
vår analys av forskningsresultatet fann vi vissa tydliga gemensamma begrepp som vi 
kunde urskönja. Begreppen har vi brutit ner i olika komponenter, inom olika kategorier 
De kategorier som vi har upptäckt som sammanhängande med övervägande nyckel 
komponenter i vår empiri var kommunikation, samverkan och utveckling. Här kan vi 
fråga oss om vi hade fått andra resultat om vi ej haft den öppenheten och flexibiliteten 
som vi använde? Vi har även här haft med de etiska riktlinjerna för att kunna 
transkribera och behålla validiteten genom att ej förändra respondenternas svar.  Vi 
anser att det skulle ha kunnats bli en felaktig bild om vi hade haft egna värderingar     
Med en sammanställning över vårt gemensamma arbete kan vi konstatera att vi skulle 
behövt mer tid till var att transkribera och att sammanställa vår analys vilket tog längre 
tid än vi räknade med för att sammanställa. Vi kan även se att det fanns svårigheter och 
att det tog längre tid att knyta ihop materialet på grund utav att vi som studenter ej 
befann oss på samma ort.   Det fanns även svårigheter när vi delat upp olika områden i 
rapporten vilket visade sig svårast när det kom till resultat, analys och diskussionsdelen. 
Detta kan även bero på att vi skulle ha tidigarelagt detta moment och beräknat mer tid. 

Man kan göra bredare och djupare tolkningar av att jämföra de två olika arbets 
sektorerna som ingick i studien. Här skulle man kunna ha jämfört mer ingående de olika 
motivationsfaktorer och grundvärderingar som påverkade den enskilda individen. Man 
skulle ha kunnat tolka mer ingående de olikheter som uppkom i de två olika yrkes 
sektorers arbetssätt med utgångspunkt på den enskilda medarbetarens förutsättningar. 
Här skulle man kunna tolka de olika värderingarna som fanns för utveckling, 
individanpassning med uppgift, kompetens, resurs anpassning för att ej skapa stress och 
värdet av medarbetaren.    
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Resultatdiskussion 
Vad är det som har framkommit i vår empiri? Vad har framkommit i tidigare forskning?  
Vad för likiheter och samstämmigheter finns det? Genom vår studie har vi gjort 
tolkningar och jämförelser för att se om det kan finnas en generell bild och vad det kan 
leda till för slutsatser. . Med våra resultat i handen ser vi även att våra respondenter var 
kvalitativa eftersom att vi ser att vårt resultat stämmer överens med tidigare forskning 
vilket kan påvisa att det finns generalitet i faktorerna till vad som främjar 
arbetsmotivation. 
 
Empirin visar tre återkommande kategorier såsom kommunikation, samverkan och 
utveckling som framkom när resultatet analyserades. I varje kategori har det i empirin 
framkommit ett antal variabler som bryter ner kategorierna och förklarar vad som anses 
som viktigt och främjande för arbetsmotivationen i varje kategori. Variablerna har vi 
tolkat in och jämfört enligt nedan beskrivna kopplingar.  
 
Kommunikation  
I kategorin kommunikation fann vi variablerna information, dialog, tydlighet, feedback, 
delaktighet, samarbete, öppenhet och lyhördhet.  
I empirin har det visat sig att kategorin kommunikation ses som en mycket främjande 
faktor för att arbetsmotivation ska infinna sig. Genom att vara delaktig som 
medarbetare, att samarbeta och kunna föra bra dialoger på arbetsplatsen främjas 
arbetsmotivationen. Informationen på arbetsplatsen om arbetet och att få feedback på 
sina arbetsuppgifter samt ha en tydlighet i arbetsuppgifterna ses som viktiga delar i 
empirin. Genom att ha en öppenhet och lyhördhet och ha bra dialoger främjar man som 
ledare arbetsmotivationen. Det har även beskrivits för att nå kommunikation krävs det 
att medarbetare känner sig delaktiga och att det finns ett samarbete. I den tidigare 
forskningen kan vi se liknande resultat.  

Singh (2016) förklarar att en god kommunikation är en viktig del för den inre 
motivationen hos varje medarbetare samt att de psykologiska faktorerna är 
tillgodosedda såsom att känna grupptillhörighet och delaktighet med bra samarbete. 
Genom att effektivisera och lägga fokus på att få igång en bra dialog kan man genom 
det nå en god arbetsmiljö med nöjda medarbetare.  Enligt Bronkhorst et al. 
(2015),studie visade att det transformerande ledarskapet höjer arbetsmotivationen 
genom öppna dialoger samt skapar bra relationer och ett gott samarbete.   
Nantha (2016) förklarar att företag bör se över vilka faktorer de behöver integrera för att 
öka motivationen. En faktor som ses som motivationshöjande är den transformerande 
ledarstilen som står för att öka delaktighet och engagemang, vara vara öppen och lyhörd 
samt inspirera och ge ut information och ge feedback.  
Det är en mängd faktorer som spelar in för att nå en god arbetsmotivation både inre och 
yttre faktorer. Enligt Hedegaard Hein (2012) som har tolkat Herzbergs teori förklaras 
det att att de inre faktorerna är viktiga för arbetstillfredsställelsen men de yttre 
faktorerna är också viktiga för för de är relaterade till arbetets utförande, hur relationen 
på arbetet är samt om du känner dig trygg och har en god fysisk arbetsmiljö. Dessa 
påverkar de inre motivationsfaktorerna som förknippas med hur medarbetaren upplever 
och känner för sitt arbete. Det är här vi tolkar in det som teorierna påvisar att att 
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dialogen är viktig för värderingar som finns på arbetet och de formas utefter dialoger 
och rutiner vilka är av stor betydelse för gemenskapen och för arbetsförhållandet på 
arbetsplatsen 

Samverkan 
Samverkan är en kategori som framkommit i empirin. I kategorin samverkan finner vi 
variablerna som är gemensamma mål, värderingar, engagemang, samarbete, 
delaktighet, närvaro, ansvar, resurser och trivsel.   

Samverkan ser samtliga respondenternas som en central punkt för att kunna främja 
arbetsmotivation på arbetsplatsen. Genom att ha gemensamma mål för sitt arbete och ha 
tydliga värderingar i sitt arbete främjar det arbetsmotivationen. Även i denna kategori 
kommer samarbete och delaktighet upp och visar hur viktigt det är för att motivationen 
ska infinna sig bland medarbetarna. Genom engagemang och trivsel och en närvaro på 
arbetsplatsen av samtlig personal och ledare och att få ett ansvar med rätta resurser 
skapas en arbetsmotivation. I den tidigare forskningen kan vi se liknande resultat. 
Enligt studier av Honkaniemi et al. (2014), Singh (2016) och Nantha (2016) 
framkommer det att om om medarbetaren får inflytande, självständighet, och 
uppmuntran ökar trivseln på arbetet. Trivsel är en viktig del som behövs för att känna 
arbetsmotivation. Det framkommer även i Herzberg teori att en medarbetare som känner 
trivsel och vill utvecklas och har ett ansvar på sitt arbete kan generera en vilja till att 
prestera. Genom att vara delaktig och ansvara för sina arbetsuppgifter känner 
medarbetaren en arbetstillfredsställelse. Bekräftelse på arbetet är en viktig faktor för att 
känna ett engagemang som medarbetare, vilket även stärker närvaron (Hedegaard Hein, 
2012).  
 
I studien av Berling (2005) framkommer vikten av att vara delaktig, vara närvarande på 
sitt arbete och kunna påverka i grupp och samarbeta gynnar arbetsmiljön och främjar 
arbetsmotivationen på ett positivt sätt. I studien av Dysvik och Kuvaas (2013)  
framkommer det att fokusering på gemensamma mål i verksamheten samt ha 
arbetssystem och tydliga värderingar som stärker självständighet stärker i sin tur ett 
ansvar hos medarbetaren. Yidong och Xinxin (2012) samt Latham och Locke (1979) 
påtalar vikten av att ha rätt kompetens och resurser för arbetet man som medarbetare 
utför. 
Enligt Nantha (2016), Yidong och Xinxin (2012) och Bronkhorst et al. (2015) studier 
framkommer det att ledarskapsstilen är av betydelse och att en transformerande och 
etisk ledarskapsstil främjar engagemang, delaktighet och trivsel som på så vis ökar 
arbetsmotivationen. Bronkhorst et al. (2015) studie visade även att det transformerande 
ledarskapet öppnar upp för bättre relationer och på så vis ger större chans att ledaren 
kan ställa utmanande och specifika mål till medarbetaren och på så vis ge en tydlighet i 
arbetet.  

Här framkommer det att de fynd som vi ser i vår studie framkommer även i den tidigare 
forsningen och i våra valda teorier. Vikten av att vara bekräftad på arbetet är en viktig 
faktor för att känna ett engagemang som medarbetare, vilket även stärker närvaron. 
Därav kan vi tydligt tolka att detta är klara och tydliga faktorer som främjar 
medarbetaren.  
Utveckling 



 

40 

 

Utveckling är en kategori som framkommit i vår empiri. I kategorin utveckling finner vi 
variablerna mål, individuell utveckling, kompetens, lärande och resurser.  
Genom empirin kan vi se att det anses att utveckling är en viktig del för att främja 
arbetsmotivation. Genom att tillgodose utveckling för medarbetare i deras arbete ger 
man medarbetarna en motivation och drivkraft i arbetet och inför uppgifter, vilket 
främjaar arbetsmotivationen. I den tidigare forskningen kan vi se liknande resultat. 
Herzberg förklarar att genom utveckling och en vilja att prestera på sitt arbete som 
medarbetare ökar den inre tillfredsställelsen för arbetet och arbetsmotivationen höjs 
(Hedegaard Hein, 2012). Tydliga mål och en individuell plan och målsättning för varje 
medarbetare gör att man höjer arbetsmotivationen och tydliggör arbetsbeskrivningen 
och på så sätt gynnas den individuella utvecklingen hos medarbetaren.  

Latham och Lockes´s (1979) målsättningsteori förklarar att tydliga mål ökar den inre 
motivationen hos medarbetarna och leder till en ökad prestation. Kompetenshöjning och 
att skaffa sig ett större lärande inom sitt arbete, ha rätt resurser och känna en utveckling 
i sina arbetssysslor leder till personlig utveckling och ökar arbetsmotivationen. Enligt 
Latham och Locke (1979) kan mål öka medarbetarens arbetsprestation och en 
förutsättning genom att medarbetaren har rätt förutsättningar med kunskap, kompetens 
och resurser.  
I arbetsföreskriften 2001:1 förklaras att ha mål i arbetet och tydliga rutiner i 
organisationen och åtgärder och handlingsplaner på eventuella risker som ses i arbetet 
skapar en bättre både inre och yttre arbetsmiljö (AFS 2001:1). Enligt vår empiri 
framkommer det att finns en tydlig koppling till om det finns tydliga rutiner och 
handlingsplaner ökar medarbetarnas delaktighet och trivsel. Som vi tolkar det innebär 
det att det finns tydliga belägg och kopplingar till värdet av att det finns tydliga rutiner 
och arbetsbeskrivningar inom organisationer. Vilket i sin tur ökar individens förståelse 
till sitt uppdrag och vad som förväntas. Ytterligare ett belägg för att en tydlig och 
konstruktiv kommunikation ökar upp arbetsmotivationen. Lärandet och kompetensen 
ökar med ett ökat självförtroende, ökad engagemang och tillhörighet vilket genererar till 
en ökad energi för ytterligare ambitioner och motivationstillfredställelse. 

Enligt Wallgren (2011) var de faktorer som angavs som främjande för arbetsm-
otivationen att det fanns möjlighet till att ha ansvar och känna erkännande, prestation 
och möjligheter till utveckling i arbetet och genom att arbeta för en förbättrad 
arbetsmiljö med rätt resurser kan ledningen öka medarbetarnas arbetsmotivation. 

I studien av Dysvik och Kuvaas (2013) beskrivs vikten av att ha en tydlig målstyrning i 
arbetet vilket främjar arbetsmotivation och utveckling. Får medarbetaren vara med och 
bestämma arbetsuppgiften höjs ofta prestationen och självbestämmandeprincipen 
praktiseras vilken fokuserar på kompetens som leder till individuell utveckling, lärande, 
självständighet och tillhörighet. Detta framkommer även i en studie av Singh (2016) 
medarbetare behöver erbjudas arbetsuppgifter som ger erfarenhet och personlig och 
professionell utveckling vilket leder till att motivationen bland medarbetarna höjs och 
på så sätt känner tillfredsställelse i arbetet. 

Gard et al. (2005) förklarar att ha krav både kan vara negativt och positivt för 
arbetsmotivationen men om de ses utmanande är de utvecklande och 
motivationshöjande för medarbetarna och det höjer målsättningen hos medarbetarna.  
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Nantha (2016), Yidong och Xinxin (2012) samt Bronkhorst et al. (2015) förklarar att 
utveckling på arbetsplatsen främjar arbetsmotivationen hos medarbetare. 
Herzberg beskrivar att om arbetstrivseln ska öka så krävs det att de inre och yttre 
motivationerna kombineras och samverkar med varandra. Då känner medarbetare högre 
arbetsmotivation och en produktivitet i sitt arbete. Delaktigheten behövs för att alla är 
involverade i arbetet och känner en tillfredställelse att göra sina arbetsuppgifter. Genom 
delaktighet känner medarbetaren en trivsel vilket främjar arbetsmotivationen. Herzberg 
anser att om medarbetare får bekräftelse och känner ett engagemang och ansvar att göra 
sitt bästa på arbetet utvecklas man och känner en delaktighet i sitt arbete. Som 
medarbetare känner man en prestation och vill göra sitt bästa i de arbetsuppgifter man är 
tilldelad till att göra (Hedegaard Hein, 2012). 

Implikationer  
När vi nu sammanställt våra resultat och gjort en analys står vi inför frågan om dessa 
kategorier och nyckelkomponenter är hållbara inom organisationer och olika 
verksamheter. Kan alla uppnå och främja arbetsmotivation? Vad innebär resultaten för 
organisationer och för den enskilda medarbetaren? 
Den första reflektionen som vi tolkar in från de nyckel komponenterna som vi funnit i 
vår empiri vilka består av kommunikation, samverkan och utveckling är att samtliga 
fynd tolkar vi som generella grundstenar inom sociala och pedagogiska teorier.  Vilket 
vi ser som uppenbart eftersom att arbetsmotivation och dess ursprung enligt Kaufmann 
(2010) härstammar från psykologin och dess sociologiska arbetsprocesser. Som vi 
tolkar det kan samtliga individer relatera till begreppen och som vi ser det är 
kategorierna generella och kan implementeras inom alla sociala sammanhang. Vi kan 
även känna igen kategorierna från våra tidigare kurser inom pedagogiska lärteorier 
 
Under vårt forskningsarbete kom vi underfund med hur komplext begreppet är. För att 
kunna främja och aktivt motivera sina medarbetare behöver arbetsgivaren ha en hög 
insiktsförmåga och en god kännedom om sina medarbetares behov både de generella 
och de individuella. Organisationen behöver ha en tydlig struktur och grund med tydligt 
förmedlade syften och mål för att medarbetaren skall kunna veta vad som förväntas och 
skapa en förståelse. 
 
Vi kan tolka genom vår empiri att det finns olika möjligheter för organisationer till att 
kunna förmedla målen genom olika dimensioner. Inom näringslivet finns det tydliga 
mål som baseras på värdeskapande konkreta nyckeltal vilket inte existerar inom 
omsorgen utan här finns det etiska riktlinjer gentemot vårdtagaren. Däremot finns det 
etiska riktlinjer inom arbetsgrupperna och hos ett par respondenter finns värdeord som 
finns med i hela flödet inom organisationen fram till kunden. Empirin visar även att det 
finns en stark grund i att detta är kopplat till den samverkan och delaktighet som skapas 
genom att det finns gemensamma värdegrunder som är tydliga antingen genom ett 
uppdrag och en omsorgslag men även genom skapade värdegrunder gentemot varandra 
inom organisationen. Vi anser att det är främjande att genom tydliga kommunikativa 
syften och gemensamma riktlinjer kan det leda till en utveckling som i det stora hela 
gynnar hela organisationen. 
Här ställer vi oss frågan räcker det med att aktivt främja kommunikation, samverkan, 
behov, struktur och mål för att skapa en arbetsmotivation? Vårt svar blir nej. 
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Organisationen behöver även ha en medvetenhet till de yttre och inre hoten. Finns det 
förändringar och krav som uppkommer externt eller internt. Det är här som varje 
organisation behöver se över båda sina sidor. Det vi syftar på är de starka-svaga sidorna 
men även det som finns som möjligheter-hot. Om man ökar upp medvetenheten kan 
man operativt och strategiskt jobba för att skapa en stark grund där man gemensamt kan 
sträva mot en positiv utveckling. Utveckling och påverkan kan leda till förändringar 
som inte alltid kan vara enkelt att hantera. Det är här vi kommer till arbetsmiljön. Finns 
ej de resurser som krävs, påverkas individen och de kanske ej kan göra ett fullgott jobb. 
Individen blir utsatt för stressituationer som påverkar motivationen negativt. Fastän att 
det finns tydliga mål, kommunikation och samverkan sänks motivationen. Har man ej 
anpassat arbetsuppgiften och organisationens uppdrag till omgivningen och till 
individens kapacitet och kompetens sänks arbetsmotivationen. Då sker ingen utveckling 
varken för individen eller organisationen.  

Det är här vi kan relatera till vår grundteori av Latham och Locke (1979) och tidigare 
forskning av Yidong och Xinxin (2012) som påtalar vikten av att ha rätt kompetens och 
resurser för arbetet som man skall utföra. 
 

Slutsats 
I vår empiri har det framkommit tre kategorier kommunikation, samverkan och 
utveckling. Vi kan se återkommande nyckelkomponenter inom varje kategori vilket 
är samarbete, delaktighet, trivsel och mål i arbetet. Samtliga nyckelkomponenter har 
visat sig vara viktiga för respondenterna för att främja arbetsmotivationen hos 
medarbetarna. För att kommunikation, samverkan och utveckling ska fungera så krävs 
det att olika faktorer i arbetet fungerar Det är här som man kan se komplexiteten och att 
man ej kan rikta in sig på enskilda komponenter det är flertalet olika dimensioner som 
ska existera och därtill har man det yttre sociala nätverket och samhällsbilden för 
individen som påverkar.  

För att kommunikationen ska fungera krävs att samarbete mellan ledare och 
medarbetare finns om arbetet ska fungera och vara funktionellt och utvecklande. Även i 
vår valda teori som bakgrund kan vi se likheter och en samstämmighet med vår empiri 
Genom vår empiri har det framkommit att mål och målsättningar anses vara viktigt för 
motivationen hos medarbetaren vilket kan påverka medarbetarens prestationer och en 
utveckling sker. Detta genererar till en meningsfullhet, en förståelse, en samhörighet 
och en höjd arbetsmotivation, Vilket även vi anser, däremot kan man även se att det kan 
finnas en baksida med mål som skall uppfyllas om det ej finns tillräckliga resurser, här 
kan det generera till en inre stress som leder till en uppgivenhet 
 
Vid en genomgång av vårt resultat ställer vi oss frågan om man kan göra andra 
tolkningar än de som vi har presenterat. Man kan se resultaten ur olika perspektiv. Vi 
har valt att se över generella perspektiv till begreppet arbetsmotivation, inre och yttre 
motivation och utifrån ledarna´s perspektiv om vad de anser att det finns för främjande 
faktorer och metoder. Vi valde även att se över vad det fanns för systematiska 
arbetsrutiner inom organisationen. Om vi hade valt en kvantitativ metod hade vi 
förmodligen fått ett liknande resultat med en större spridning men vi tror oss ej skapat 
samma förståelse och inblick eftersom att vi fick en djupare dialog med förklaringar hur 
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de uppfattar begreppet och organisationen. Däremot hade vi lyckats fånga in fler 
respondentsvar med direkta frågor. 
Det som har varit en styrka i resultatet är att vi kan förstärka de kategorier som vi har 
kommit fram till med den den tidigare forskningens resultat. Man kan se samtliga 
nyckelkomponenter som vi fann. Styrkan finns även i att vi anser att validiteten är hög 
genom att vi valde kvalitativa respondenter efter att de skulle ha en god insikt och 
kännedom om verksamheten och i den personalpolitik som fanns inom företaget. Vi 
anser även att det varit en styrka i att vi har genomfört undersökningen kvalitativt, då vi 
kunnat be om mer utvecklande svar och även fått nya synvinklar och dimensioner till 
den fråga som vi har ställt.  
Fördjupat forskningsområde 

Ämnet arbetsmotivation är komplext och man kan alltid utveckla och fördjupa sig i de 
olika kategorierna. Vi har funnit att det är flera faktorer som påverkar, vilka inte alltid 
ledarna kan förändra. De generella kategorierna vi ser man kan fördjupa sig mer på är 
de inre faktorerna som är specifika för just den arbetsplatsen och organisationen, för att 
urskönja vad det finns för metoder och vad det finns för tillgång av yttre påverkan. Vi 
kan se att det inom kontexten har stora komplexa förhållanden som en arbetsgivare 
behöver vara lyhörd till. Vi tolkar även att det är här som organisationen behöver vara 
tydlig med att förmedla vad det finns för mål, syften och om hur man kan nå dessa med 
de resurser som finns. Det är här som vi ser organisationen och ledarnas ansvar till att 
vårda och se över samtliga behov.   

Det som organisationen anser vara främjande och viktigt kanske ej medarbetaren ser 
lika på. Ledarna ser främst till att verksamheten skall fungera och att medarbetarna skall 
ha en funktionell arbetsmiljö. Däremot är det ej säkert att medarbetaren ser det ur 
samma synvinkel och härigenom skapas det skiljaktighet. 

Genom att se medarbetarnas perspektiv kan man istället vinkla frågan till, vad är det 
som saknas för att en arbetsmotivation skall uppkomma? Härigenom kan det belysa ett 
behov och en möjlighet att genomföra en vidare forskning ur medarbetarens synvinkel 
inom samma arbetsplatser. Detta för att få ett nytt perspektiv och ett verktyg som kan 
leda till att se olika faktorer som är som bromsklossar ur just den kontexten. 
Organisationen kan bli uppmärksammad på negativa faktorer och se och belysa 
problemet, för att sedan kunna bearbeta det som sänker arbetsmotivationen. Belysa 
faktorer som en organisation behöver veta för att kunna göra en förändring. Att se och 
uppmärksamma ett problem är vägen mot och till en lösning och en vidare utveckling.  
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
 
[Skriv	text]	 [Skriv	text]	 2016-02-14	

 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar Arbetlivspedagogik 90 hp på Linneuniversitetet, Växjö.  
Vi skriver vår C-uppsats och den kommer handla om hur ledare och organisationer kan öka 
arbetsmotivationen hos sina medarbetare. Detta innebär att vi gör kvalitativa undersökningar i 
form av intervjuer. Undersökningens syfte är att studera olika faktorer som påverkar 
arbetstagarens arbetsmotivation och vad det finns för policy inom organisationen lokalt.  
 
Vår forskningsfråga lyder enligt följande: 
”Hur ökar ledaren och organisationen arbetsmotivationen för medarbetare?” 
 
De områden som vi undersöker är ledarskap, inre och yttre motivation, rutiner och 
organisationsfrågor. Vi vill se närmre på är vad det finns för förhållningssätt och på vilka 
sätt ledare och organisationer kan främja och underhålla arbetsmotivationen.  
 
Undersökningen kommer ingår som en del i vår C-uppsats.  
Vi följer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Materialet från intervjun kommer 
handskas med konfidentialitet, undersökningen bygger på frivilligt deltagande och respondenten 
kan själv välja att avbryta om det önskas under intervjuns gång. 
Vi skulle uppskatta om vi får komma på ett besök till Er och genomföra vår intervju.  
Tiden för intervjun beräknas till ca 30 min. 
 
 Vi hoppas på en intervju med Er och hör av oss via telefon inom kort. 
 
Har ni frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss.  
Med vänliga hälsningar 
 
Ulrika Rosengren, ur222aq@student.lnu.se  07xxxxxxxxxx 
Anneli Turesson, at222ey@student.lnu.se  07xxxxxxxxxx 
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Intervjuguide                                 
 
INTERVJUGUIDE… 
Hur främjar organisationen och ledarna arbetsmotivationen för medarbetaren? 
Hur ökar ledare arbetsmotivationen för medarbetaren? 

Information/ Data o Uppvärmningsfrågor... 
• Vad	har	du	för	funktion	inom	företaget?	
• Hur	länge	har	du	jobbat	här?	
• A	Inom	vilken	sektor	är	Er	organisation	verksam	ex.	Vård,	tjänste,	försäljning		
• B.	Hur	många	anställda	finns	inom	organisationen/företaget?	
• C.	Hur	många	anställda	har	du	som	ledare	ansvar	för?	
• Hur	många	år	har	du	erfarenhet	som	ledare?kan	du	ge	en	kort	beskrivning	

på	vilka	arbetsuppgifter	du	har.		
• D	Vad	har	Er	organisation	för	uppdrag-mål?	
• E.	Är	dessa	tydliga	för	medarbetarna?	anser	Ni	att	dessa	är	motiverande	för	

medarbetarna…	är	dessa	motiverande	för	dig	själv?	
Startfråga: 1 Vad anser du vara arbetsmotivation? 

Rutiner och organisation: Grund fråga: 
2. Hur kan du som ledare arbeta med organisationens värderingar för att öka 
motivationen hos anställda? 
Följdfrågor: 

A Tror(Anser) du att ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar arbetsmotivation och i så 
fall på vilket vis? 

(Definition: Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär arbetsgivarens arbete att 
undersöka, genomföra och följa upp sin verksamhet på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Den omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som 
har betydelse för arbetsmiljön.) 

B. Tror(Anser) du att arbetsplatsträffar och information om företaget samt uppföljning 
av mål i verksamheten ökar motivationen hos anställda och i så fall hur?...Hur ofta har 
ni informationsmöten? 
Inre motivation: Grundfråga: 

3. Hur arbetar du för att öka trivsel på arbetet för dina medarbetare? 
 

Följdfrågor: 
A Hur arbetar du som chef med att öka delaktigheten och kommunikationen i 
arbetsgruppen? 
 



   

     
 

 

B. Vilka faktorer tror du är viktiga för samarbetet mellan dig som ledare och dina 
medarbetare? 

Yttre: Grundfråga: 
4. Hur mycket tror du den yttre-fysiska arbetsmiljön och rätt arbetsredskap påverkar och 
främjar bättre arbetsmotivation hos medarbetarna och i så fall på vilket vis? 
(definera Yttre-fysisk arbetsmiljö: (Yttre-fysisk arbetsmiljö kan vara exempelvis 
arbetsplatsens utformning med  
stolar, bord, rätt egonomiska hjälmedel, höj och sänkbart skrivbord eller säng, 
hörselkåpor vid buller, rätt ljusbelysning vid arbetsplats.) 
Följdfrågor: 

A. Har organisationen några arbetsförmåner som leder till högre motivation? 
Ex. gratis frukt/ fika, hälsoförmåner, fria arbetstider, firmabil 

B. Anser du att schema och arbetstider är en viktig del för arbetsmotivationen för de 
anställda? vad har ni för arbetstidspolicy./system, tvättstugeschema, flextider.arbetstid 
under eget ansvar…... kan de själva styra sina tider... 
Ledarskap: Grundfråga: 

5 Hur stärker du som ledare varje enskild medarbetare till delaktighet och samarbete? 
Följdfrågor: 

A. Vilken (ledaregenskaper)ledarskapsstil anser du utvecklar medarbetarna och deras 
arbetsmotivation? 

(Definiera: exempel på ledarskap är: 1)aktoritärt ledarskap en person som styr och 
bestämmer och berättar vad medarbetaren ska göra. 2) Demokratiskt ledarskap är en 
person som låter medarbetaren vara delaktig och aktiv och vara med i planering och 
genomförande och beslut. 3) Låt gå/frånvarande ledarskap beskriver en passiv person 
som inte är initiativrik, drar sig tillbaka och låter medarbetarna vara för sig själv och 
göra vad de vill.) 
B Vilka samverkansmetoder ser du som mest framgångsrika mellan dig som ledare 
och medarbetarna? 
(definera samverkansmetoder: Samverkansmetoder innebär hur samarbetet mellan olika 
aktörer fungerar och hur man gör det och om där finns uttalade rutiner för hur de ska 
fungera och i såfall vem som gör vad i samverkan.) 

C. Vilka faktorer anser du vara de viktigaste delarna att arbeta aktivt med för att öka 
arbetsmotivationen och varför?*jobbar ni aktivt och medvetet med det? 

D. Kommer någon av dessa frågor upp i er egna (ledarskaps/interna)utbildning?  
Variablerna som vi har i frågorna   *organisation *uppdrag-mål *organisationens 
värderingar *systematiskt arbetsmiljö-arbete *arbetsplatsträffar och 
information *uppföljning av mål * ökad trivsel *rätt arbetsredskap 
ledarskapsstil/ledaregenskaper *delaktighet/kommunikation/samarbete *arbetsförmåne 
*yttre arbetsmiljö * rätt arbetsredskap *samverkansmetoder *schema/arbetstider  
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Författar
e 
Tidskrift 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval & 
Datainsamlings
metod 

Genomföran
de & 
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Rajesh 
Singh, 
J. of 
Education 
for Library 
and 
Information 
Science,	
Division of 
Library and 
Information 
Science, St. 
John’s 
University, 
New 
York,U.S.A, 
2016 
 

The Impact 
of Intrinsic 
and 
Extrinsic 
Motivators 
on 
Employee 
Engagement 
in 
Information 
Organizatio
ns 

Undersöka 
vad som 
motiverar 
framtidens 
anställda i 
informationsy
rken och 
vilken typ av 
interventioner 
som krävs för 
att öka den 
inre 
motivationen 

Kvalitativ metod, Klass 
diskussion på frågor de 
fått, svar på vanligt 
papper på frågor om 
inre och yttre 
motivation, 98 st från 
en biblioteks och 
informations 
utbildning  

Sammanställning 
av svaren på 
frågorna eleverna 
fått, ordnades i 
olika kategorier 
såsom pengar, 
autonomi, 
erkännande, kultur 
av respekt, 
engagemang 

Insamlingen 
av datan 
visade att i % 
att de inre 
faktorerna var 
dem som 
verkade 
viktigast. 
Engagemang 
34%, pengar 
11%, 
Kultur av 
respekt 22%,  
Erkännande, 
autonomi och 
engagemang 
67% 

Undersöknin
g i utvald 
population, 
validitet och 
reliabilitet 
hög i 
gruppen som 
diskuterat 
inom 
området 
informations
yrken 

G.Gard, 
M.Rivano, 
B.Grahn 
Disability 
and 
rehabilitation
, 2005 
27 (17): 967-
976,  
Sverige, 
Lund 

Developme
nt and 
reliability of 
the 
Motivation 
for change 
Questionnai
re 

Undersöka 
vad som 
påverkar 
motivationen 
och 
identifiera 
och mäta en 
persons 
motivationsfa
ktorer till 
förändring 

Kvantitativ metod, 
Kavalitativ metod 
Frågefomulär och 
intervjuguide, 44 st 
patienter inom 
rehabilitering 
 

Sammanställning 
av enkätsvar med 
Chronbach, 
delskalor 

Insamling 
visade 
resultat för 
motivation att 
förändra livs 
situationen, 
vilket visade 
på att socialt, 
stöd, 
känslomässigt 
stöd, egen 
kontroll, ens 
egna attityder 
hade stor 
påverkan. 
Resultatet för 
motivation att 
vilja i 
arbetslivet 
visade på att 
viktigt var 
chefstöd, 
variation i 
arbetet, egen 
kontroll, 
samverkan, 
respekt samt 
trivsel. 

Hög validitet 

Yogarabindr
anath. 
Swarna. 
Nantha 
Human 
Resource 
Development 
international, 
volume 20, 
2017-Issue 1 

Intrinsic 
motivation: 
The case for 
Healthcare 
systems in 
Malaysia 
and 
globally. 

Undersöka 
vad som är 
viktigt för 
motivationen 
för läkare i 
hälso och 
sjukvården i 
Malysia. 
Identifiera 
problemområ
de för att 
kunna dra 
nytta av 
interventioner 
och och hitta 

Undersöker frågor som 
är viktiga för 
motivationen genom att 
beskriva en prospektiv 
begreppsarm genom 
tidigare forskning för 
Äkares motivation i 
Malysia 

Sammanställning 
av tidigare 
forskning för att ge 
ett eget resultat i 
 artikel 

Genom att 
uppfylla de 
psykologiska 
behov som 
styr 
motivationen, 
kan trivsel 
ökas och 
bättre kvalité 
i vården 
säkras 

Hög validitet 
då det 
bygger på 
tidigare 
forskning. 



   

     
 

 

strategi för att 
förbättra 
motivationen. 

Författar
e 
Tidskrift 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval & 
Datainsamlings
metod 

Genomföran
de & 
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Laura 
Honkaniemi 
Mikko H. 
Lehtonen 
Mervi 
Hasu", 
European 
Journal of 
Training and 
Development
, Vol. 39 Iss 
5 pp. 393 - 
408 
,Finland,201
5 
 

Well-being 
and 
innovativen
ess: 
motivationa
l trigger 
points for 
mutual 
enhancemen
t ",	 

Undersöka 
hur 
organisatione
r kan 
motivera 
medarbetare 
att delta i 
innovations- 
verksamhet. 
Se om det 
finns ett 
samband 
mellan 
  välbefinnan
de och 
innovativitet. 

Kvalitativ metod. 
tematiska 
halvstrukturerade 
intervjuer 90 min, 
14 st .Alla 
organisatoriska nivåer 
inom allmännyttiga 
sektorn,kunskaps/arbet
sintensiva enheter.   

Vid analysen 
användes den 
teoretiska 
analysmodellen 
Huhtala/Parzefall 
(2007) för att 
uppfatta länkar 
mellan 
innovativitet och 
välbefinnande. 

Undersökning
en visade ett 
samband 
mellan 
välbefinnande 
och 
innovativitet. 
Om det fanns 
hög 
innovativitet 
ökade 
välbefinnande
t och vice 
versa. Lågt 
välbefinnande 
minskade 
innovativitete
n.Om 
medarbetaren 
gavs beröm 
och 
uppmuntran 
 för sina 
insatser 
 skulle 
innovativitete
n öka vilket 
ger argument 
för hur 
ledaren ska 
kunna 
motivera sina 
medarbetare. 

Mycket hög  
Validitet. 
 

 
Anders 
Dysvik,Bård 
Kuvaas, 
British 
Journal of 
Social 
Psychology, 
Oslo,Norway 
(2013), 
 

Intrinsic 
and 
extrinsic 
motivation 
as 
predictors 
of work 
effort: The 
moderating 
role of 
achievemen
t goals 

Syftet var att 
utforska 
samspelet 
mellan olika 
källor och 
dimensioner 
 och 
målstyrningar 
som har olika 
 karaktärer 
inom inre och 
yttre 
motivation. 
 Hur dessa 
bidrar till en 
ökad 
arbetsinsats 
och  varför 
det skiljer 
mellan 

Kvantitativ metod, 
webenkät, 1441 st 
,svarfrekvens 48%, tre 
stora norska serviceorg 
samtlig personal  inom 
olika branscher. 
Två olika 
datainsamlingar under 
ett år 

Enkät enligt 5-
gradig likertskala, 
Socio/demografisk
a och 
organisatioriska 
skillnader, 
principalkomponen
tanalys, hierarkisk 
modererade 
regression,. 
Standardavivikelse
r, bivariat 
korrelationer. 

Undersökning
en visade att 
förhållandet 
mellan inre 
motivationen 
och ökande 
arbetsinsats 
var mer 
positivt för de 
medarbetare 
som hade 
höga 
ambitioner 
och strategier 
för att 
utveckla sina 
kompetenser, 
arbetsuppgift
er. 
Överensstäm

Hög validitet 
och 
reliabilitet. 
Stor 
omfattande 
undersöknin
g under 
längre tid. 
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medarbetares 
arbetsinsats 

mande mål 
kan framhäva 
positiva 
förhållande 
mellan inre 
motivation 
och 
arbetsinsats. 

Tu Yidong & 
Lu Xinxin 
J bus Ethics, 
2013,  
116 :441-455 
China 

How 
Ethical 
Leadership 
Influence 
Employees 
Innovative 
Work 
Behavior: A 
perspective 
of intrinsic 
Motivation 

Undersöka 
hur etiskt 
ledarskap 
påverkar 
anställdas 
innovativa 
arbete genom 
motivation på 
grupp och 
individ nivå 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär- 
Enkäter, 302 st,  bil 
tillverkningsföretag 
och 
telekommunikations 
företag 
 

Vid analysen 
användes enkät-
frågeformulärsom 
mättes med  
5-gradig 
likertskala. 

Etiskt 
ledarskap och 
motivation i 
arbetet visade 
sig positivt på 
både individ 
och 
gruppnivå för 
de anställda 

Hög validitet 

Babette 
Bronkhorst, 
Bram Stein, 
Brenda 
Vermeeren, 
Reveiw of 
public 
Personnel 
administatio
n 2015, vol 
35 (2) 124-
145 
Holland 

Transformat
ional 
Leadership, 
goal setting 
and work 
motivation: 
The case of 
a Dutch 
Municipalit
y 

Undersöka 
hur det 
transformeran
de 
ledarskapet 
och 
arbetsmotivat
ion är 
relaterande 
 till varandra 
och om det 
finns 
kopplingar 
mellan dem  

Kvantitativ metod, 
epost info till webbsida 
med frågeformulär, 
1069 anställda inom 
kunskapsarbete med 
utbildning och 
erfarenhet 

Vid analysen 
användet 5-gradig 
likertskala, 
Wrights sex- post 
skala, Cronbach 

Transformera
nde ledarskap 
visar sig att 
relatera till 
arbetsmotivat
ion genom 
målarbete och 
att sätta 
utmanande 
mål, minska 
målkonflikter, 
  

Undersöknin
g i utvald 
population, 
validitet och 
reliabilitet 
hög i grupp 
som svarat 
på 
frågeformulä
r inom 
området. 

 
Wallgren, 
L. G.  
Doctoral 
dissertation, 
Department 
of 
Psychology, 
University 
of 
Gothenburg
, Sweden. 
Department 
of 
Psychology, 
University 
of 
Gothenburg
, Sweden. 
2011 

Motivatio
n 
requested 
-  
Work 
motivatio
n and the 
work 
environm
ent of IT 
consultan
ts 

Undersöka 
den 
psykosociala 
arbetsmiljön 
för IT-
konsulter 
med fokus på 
arbetsmotivat
ion. 

Fem olika empiriska 
 undersökningar av 
både kvalitativa och 
kvantitativa 
mätningar.  
Mätningar har även 
gjorts vid upprepade 
tillfällen. 
 
Kvalitativa 
intervjuer med 18 
respondenter. 

Orsakssambanssana
lyser, 
tvärsnittsstudier,  
 

Resultaten visade 
vikten av 
främjande faktorer 
som ansvar, 
erkännande, 
prestation och 
möjligheter till 
utveckling. 
Ömsesidig 
lojalitet är en 
betydande 
motivationsfaktor, 
gentemot kunder, 
konsulten, 
företaget, 
kollegor,Det finns 
en möjlighet för 
ledning att öka 
motivationen 
genom att 
förbättra 
arbetsmiljön.Ledn
ingen bör priotera 
de anställdas 
motivation för att 
säkerställa ett 
välbefinnande och 
att förbättra 
organisationens 
resultat. 
Hämmande regler 
och förfarande 
begränsar 
autonomin, 

Mycket hög 
validitet och 
reliabilitet, 
doktorsavhand
ling 



   

     
 

 

egenkontrollen 
och 
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yrkesgrupp. 

       

Organizatio
nal 
communicat
ion 
Sari 
Ramadanty; 
Handy 
Martinus, 
HUMANIO
RA Vol. 7 
No.1 
January 
2016: 77-
86,Indonesi
a 
,(2016) 

  Litteraturstudie 
av tidigare 
forskning. 

   

 


