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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Annelie Ekelin som under uppsatsens gång varit 

en viktig pelare som kommit med goda förslag samt motiverat oss under varje handledarmöte. 

Sedan vill vi också tacka alla företag och personer som ställt upp på intervjuer, utan era röster 

skulle aldrig denna uppsats sett dagens ljus.

/ Magnus Holmgren & Marcus Calland
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When we started this study we quickly saw that almost all the previous research that we find 
was focused and concentrated on the fact that the employees should be motivated. The 
research also presents a top-down perspective which means from the head to the employee. 
A Swedish newspaper wrote in an article that 1/3 of all Swedish heads can’t motivate their 
employers. A Swedish internet platform discusses this and says that heads need to be 
motivated to be able to motivate people around himself. 
So with this report we want to turn and reverse the perspective and pay focus on management 
and leadership. What makes a manager and leader justified and what is it that makes him or 
her strive to get in the position he or she has and what part has the employees in the heads 
motivation. The purpose with this study is to find out how important it is with a motivated 
head and what factors that really motivate himself, we also want to find out how the 
employees help with the motivation to his head. 
The theory’s we have used under this study is a couple of motivations theories from Abraham 
Maslow and Frederick Herzberg. We have also theories about what motivation is and 
describes intrinsic motivation and extrinsic motivation. Another theory in this assignment is 
the communication between the head and the employees, in other words feedback. 
This study has used a qualitative research method with the direction to the hermeneutics 
researcher’s way. We have also used a deductive way, in other words we have looked in to the 
theory first to get a deeper understanding and find out what we really want to study. We have 
used interviews to collect information for this study. Five organizations have been 
interviewed and from every organization one head and one employer has been interviewed. 
Why we did this is because we wanted to get two perspective from the organizations.     
With this study we have concluded that feedback is a very important source to build up and 
strength the persons own motivation. We have also concluded that open minded and continual 
feedback promotes motivation, both with the head and the employees. The employees also 
help a lot with motivating his head and have a great understanding for his head’s needs.
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1 INLEDNING
“Motivation is everything. You can do the work of two people, but you can’t be two people. 

Instead, you have to inspire the next guy down the line and get him to inspire his people” 

-Lee Iacocca (www.livet.se)

1.1 Bakgrund

Det har länge ansetts att motivation tenderar att öka arbetsmoralen hos de anställda. Forskare 

som Mintzberg (1973;1981), Maslow (1943) och Katz (1955;1966) är oftast frekvent 

förekommande namn vad gäller forskning kring olika motivationsteorier. Gemensamt för 

samtlig forskning som vi tagit del av inför denna undersökning är att de alla fokuserar på att 

motivera de anställda genom att dessa tenderar till att göra ett gott arbete, detta antas på sikt 

skall se till att gagna företaget. Tidigare forskning har allt som oftast granskat 

motivationsarbete utifrån ett ”top-down” perspektiv. Vi vill genom denna undersökning vända 

på perspektivet och sätta fokus på chefs- och ledarskapet. Vad är det som får en chef och 

ledare motiverad och vad är det som får honom/henne att sträva efter att hamna i denna

position? 

1.2 Problemdiskussion

I dagens läge vid gällande finanskris och den ökade globaliseringen blir det allt mer viktigt att 

företag är produktiva och effektiva. I och med dagens klimat så medför detta ett extra tryck på

personer i beslutssituationer. Hur skall de arbeta för att hålla motivationen uppe och på så sätt 

bli mer effektiva, vilket leder till att man blir konkurrenskraftig?

Den 17 mars 2009 publicerade Bosse Andersson en artikel i Dagens Nyheter (www.dn.se) där 

han skriver att var tredje chef får bottenbetyg av sina anställda vad gäller deras förmåga att 

motivera. Vidare berättar DN i artikeln att chefer ofta fastnar i gamla mönster och 

genomgående är otydliga i sitt ledarskap. Frågan är om en omotiverad chef kan motivera sina 

anställda bara för att de måste? Författare från Internetplattformen redaktionen 

(www.redaktionen.se) förklarar att motiverade chefer har motiverade anställda. Således menar 

de på Redaktionen att det inte är enbart de anställda som måste motiveras på något sätt, utan 

chefen är också en individ som behöver mål och mervärde på sin arbetsplats.
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Miner (2006:116) nämner att den chef som främjar initiativet hos de underordnade är 

betydligt mer överlägsen de chefer som struntar i det, då underordnade (de anställda) kan 

fungera som en källa till både tillfredsställelse och motivation.

Därmed finns det ett stort värde i att förstå att även de anställda kan bidra till att motivera 

chefen. Samtidigt är det även viktigt att förstå att för att en chef skall kunna motivera sina 

anställda så krävs det först och främst att chefen själv är motiverad.

Då all forskning som vi tagit del av riktar sig till att de anställda skall bli motiverade ser vi 

därmed att det finns en stor teoretisk avsaknad i vad som verkligen motiverar chefen till att 

göra ett bra jobb samt bli motiverad i sitt arbete, och på så vis, indirekt eller direkt, kunna 

motivera sina anställda. Därvid vill vi genom denna undersökning ta del av de faktorer som 

bidrar till att främja chefens motivation. På så sätt hoppas vi finna något som tidigare 

forskning missat.

1.3 Syfte

Syftet med denna undersökning är att få en bredare och djupare kunskap inom 

ämnesområdena motivation och kommunikation. Vi har velat vända på 

motivationsperspektivet som oftast diskuterar motivationsarbete som riktad från ledning – till 

– anställd och istället se det ur synvinkeln från anställd till ledning. 

1.4 Forskningsfråga

 Vad motiveras chefer av under sitt dagliga jobb på arbetsplatsen?

 Vad har de anställda för inverkan på chefens motivation?

1.5 Avgränsningar 
Inom denna undersökning har vi valt att avgränsa oss till medieområdet. Detta för att området 

ligger inom ramen för vår utbildning. Undersökningen kommer främst att fokusera inom 

områdena kommunikation, motivation samt ledarskapstilar. Detta för att dessa är relevanta för 

vår undersökning. 
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1.6 Disposition 
Innan läsningen av vårt arbete påbörjas vill vi informera om vad de olika kapitlen kommer att

behandla.

2. Teori I kapitel 2 kommer vi att redogöra de teorier vi har

valt att använda som verktyg till vår uppsats på.

3. Metod I detta kapitel redogör vi hur vi har gått tillväga för

att samla in teoretiskt och empiriskt material. Vi

kommer även att redogör för hur intervjuprocessen 

har gått till.

4. Empiri Vi kommer här att presentera de företag vi har

undersökt samt redovisa vårt insamlade material.

5. Analys I detta kapitel har vi ställt vårt empiriska material

mot våra teoretiska referensramar samt undersökt hur

motivationsarbete upplevs i verkligheten.

6. Slutsats och diskussion Vi kommer slutligen att redogöra för de slutsatser vi

kommit fram till med hjälp av både det empiriska

och teoretiska materialet.
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2 TEORI
Vi kommer här att presentera vad begreppet motivation är samt olika motivationsteorier som 
vi haft i beaktning under undersökningens gång. Dessutom beskriver vi begreppet feedback 
samt hur stor vikt den har på en arbetsplats.

2.1 Vad är motivation
Enligt Boethius och Ehdin (1994:52) kan vi se på motivationen som ett fritt flöde av vår 

inneboende kraft.

Mullins (2002:419) menar att motivation är en komplicerad fråga. Enligt Mullins är det något

väldigt personligt, och påverkas av en rad olika faktorer. Mullins menar att människor har en 

mängd olika föränderliga, och ofta motsträviga, behov och förväntningar, vilka de försöker 

tillfredsställa på olika sätt. Vidare säger Mullins (2002:302) att vi som individer skiljer oss 

från varandra vad gäller behov, ambitioner och sätt att uppnå våra mål

Enligt Mullins (2002:418) är studier rörande motivation i grund och botten intresserade av 

varför människor beter sig som de gör. I mer generella termer kan motivation beskrivas som 

förklaringen av en handling och dess varaktighet. Forskningen intresserar sig om varför 

människor väljer ett särskilt handlande framför ett annat, och varför de fortsätter med ett valt 

beteende, vanligtvis över en längre period, och då de står inför svårigheter och problem. 

Vidare säger Mullins (2002:420) att många forskare anser att motivation växer fram ur sociala 

relationer och i umgänget med andra människor. Mullins skriver även att motivationen till att 

arbeta i allt högre grad även påverkas av förändringar i arbetsmiljön och det psykologiska 

kontraktet. Enligt Mullins (2002:30) kan det psykologiska kontraktet beskrivas som ett 

oskrivet ”kontrakt” vilket uppstår i mötet mellan individer i en organisation, och bygger på 

ömsesidiga förväntningar. Det tillgodoser även de behov som uppstår i förhållandet/relationen 

mellan de anställda och organisationen.

Grundföreställningen gällande motivation, enligt Mullins (2002:418), är att det är en inre 

drivande kraft hos individer, med vilken de försöker uppnå vissa mål för att på så sätt 

tillgodose behov eller förändringar.
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2.2 Inre och Yttre motivation (Intrinsic motivation & Extrinsic motivation)
När man talar om motivation är det enligt Boethius och Ehdin (1994:39) viktigt att skilja 

mellan inre och yttre motivation. 

Även Mullins (2002:419) skriver om inre och yttre motivation. Mullins kallar detta för 

Intrinsic motivation (inneboende motivation) och Extrinsic motivation (yttre motivation).

Björklund (2001:28) nämner att en central utgångspunkt i teorin om självbestämmande är att 

personer inte bara arbetar för de yttre belöningarna, utan även för att tillfredsställa 

psykologiska behov, såsom upplevelsen av självständighet samt stärkande av kompetens och 

liknande.

2.2.1 Inre motivation – Intrinsic motivation

Vad det gäller den inre motivationen är den enligt Boethius & Ehdin (1994:39f) fast förankrad 

i aktören och det som han eller hon finner meningsfullt. Den hjälper inte bara individen att 

hitta den rätta vägen utan frigör också oanade krafter. Boethius & Ehdin säger att det blir likt 

en personlig generator som ger personlig och individuell kraft.

För att frambringa de rätta förutsättningarna för inre motivationsarbete menar Boethius &

Ehdin (1994:40f) att det krävs två saker: Den första är enligt Boethius & Ehdin att företaget 

måste ha ett fungerande värdesystem som kommuniceras klart och tydligt. Värdesystemet 

skapar visionen och målen i företaget. Den andra förutsättningen är, enligt Boethius & Ehdin, 

att individen måste vara klar över sina egna värderingar. Stämmer individens uppfattningar 

med företagets, så har individen i fråga, enligt Boethius & Ehdin, en stor möjlighet att finna 

mening med sitt arbete och frigöra hela sin potential.

Boethius & Ehdin (1994:40f) menar att ett bra värdesystem skapar mening, meningen ger 

motiv och motiven är grunden till den inre motivationen. Vidare säger Boethius & Ehdin att 

den inre motivationen höjer arbetsglädjen och resultatet.

Mullins (2002:419) hävdar att Intrinsic motivation är relaterbart till psykologiska belöningar 

så som möjligheten till att få använda sin egen förmåga, känslan av utmaning och känslan av 

att ha presterat något. Känslan av att uppleva positivt erkännande och uppskattning, samt bli 
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behandlad på ett omtänksamt och hänsynsfullt sätt. Dessa psykologiska belöningar kan i det 

flesta fall avgöras via den enskilda chefens handlingar och sätt att arbeta.  

Intrinsic satisfaction (inre tillfredsställelse) är enligt Mullins (2002:420) en personlig känsla 

vilken varierar beroende på personella- och skärskilda omständigheter. Den kommer även att 

variera från arbete till arbete och beroende på vilka arbetsuppgifter man är ålagd för tillfället. 

Vidare skriver Mullins (2002:419) att inre tillfredsställelse (Intrinsic satisfaction) kan 

härledas till själva arbetet i sig, intresset för arbetet, och möjligheten till att utvecklas och 

växa som person.

Björklund (2001:28) skriver att sinnesmotiverat beteende (Intrinsically motivation behavior) 

enkelt kan beskrivas som ett beteende vilket utförs för egen vinnings skull, snarare än med 

syfte att förvärva någon form av materiell- eller social belöning. 

Vidare skriver Björklund (2001:28) att inre motivation eller att engagera sig i en uppgift för 

sitt eget nöjes skull är en av kraftfullaste formerna av motivation. Björklund (2001:28)

refererar här till Deci & Ryan (1987) som säger att den inre motivationen även tenderar till en 

förhöjd prestationsförmåga, ett förbättrat begreppsmässigt och kreativt tänkande, bättre 

långtidsminne, positiv påverkan, vilja att ta sig an andra uppgifter, samt förbättrad psykisk-

och fysisk- hälsa jämfört med andra former av motivation.

Mullins (2002:660) avslutar med ett försök till att förbättra den inneboende motivationen inte 

bara kan omfatta överväganden av arbetet, utan även måste beakta enskilda individers 

skillnader och attribut, samt individers inställning till att arbeta.

2.2.2 Yttre motivation – Extrinsic motivation

Den yttre motivationen går enligt Boethius & Ehdin (1994:39) ut på att skjuta och knuffa på 

bakifrån, samtidigt som man lockar framifrån med belöningar. Boethius & Ehdin skriver att 

den yttre motivationen hela tiden ökar förväntningarna på allt större belöningar, vilket leder 

till en ond cirkel där de yttre belöningarna måste höjas i takt med förväntningarna, ända tills 

den dag det inte går att tillgodose dem längre och bubblan brister. Boethius & Ehdin menar på 

att den yttre motivationen aldrig kan skapa en egen dynamik, och avslutar med att det är som 

att kontinuerligt försöka ladda upp någon annans batterier.
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Mullins (2002:419) nämner att Extrinsic motivation är relaterbart till kännbara, konkreta och 

materiella belöningar såsom löne- och extraförmåner, befordran, säkerhet samt avtal om 

service, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Dessa materiella belöningar avgörs ofta på det 

organisatoriska planet och står till stor del utanför enskilda chefers kontroll.

Enligt Björklund (1994:24) har Extrinsic motivation (yttre motivation) som stimulans länge 

trots både teoretiskt och praktiskt effektivisera anställdas motivation och prestationsförmåga. 

Björklund menar här att stimulans tros inte bara öka och förbättra motivations- och 

prestationsförmågan, utan även bidra till att forma anställningsförhållandet.

Björklund (2001:29) nämner även att en fråga som i stor utsträckning studerats är sambandet 

mellan inre- och yttre motivation (intristic och extrinsic motivation), eller snarare, hur yttre 

belöningar påverkar den inre motivationen. Björklund (2001:29) refererar här till Deci (1975) 

som säger att de skadliga effekterna på den inre motivationen som orsakas av yttre händelser

beror på hur kontrollerande samt informativa de yttre händelserna uppfattas vara. Fortsatt 

skriver Björklund att enligt denna teori så är händelser som tolkas av individer som 

informativa tenderar till att underlätta den inre motivationen, speciellt då informationen 

förmedlar en känsla av personlig kompetens. Flertalet studier som undersökt denna teori 

bidrar med ytterligare mer empiriskt bevis som bekräftar att en variation av yttre 

organisatoriska händelser, så som, belöningar, målsättning, feedback och utformning även det 

kan påverka motivation, njutning och beteende.

Slutligen nämner Boethius & Ehdin (1994:38) att de individer som har satsat på att utveckla 

sig själva och som skapar goda resultat som de tro på, inte behöver någon som motiverar dem. 

De fortsätter med att citera en chef:

”En gång i tiden trodde jag att man kunde motivera mig med pengar, karriär och prestige. 

Jag märkte dock snart att det inte hade någon verklig inverkan på min prestationsförmåga. 

Det jag egentligen ville var att göra bra ifrån mig. Det var inga problem så länge jag följde 

min övertygelse. Men saknades min inre övertygelse kunde inga motivationsknep i världen få 

mig att göra ett bra jobb, även om många tror att det går”. (Boethius & Ehdin 1994:38)
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2.3 Olika ledarskapsstilar
Bakka (2006:148) refererar till Norman (1983:186) och säger att ledare kan välja skilda stilar 

i sin kommunikation med de anställda – en del är tillbakadragna, medan andra väljer att vara 

starkt synliga.

Bakka (2006:207) karaktäriserar ledarskapet i form av tre ledarstilar: den auktoritäre ledaren, 

den demokratiske ledaren och laissez-faire-ledaren. Ledarstilen är det sätt vilket ledaren 

utövar sin roll, sitt ledarbeteende, och kan enligt Bakka anta olika former. Ofta används 

beteckningen ledarstil för att karaktärisera olika drag i beteendet.

Den auktoritära ledaren beskrivs av Bakka (2006:207) som en dominerande ledaren vilken 

styr genom order och direktiv. Den auktoritära ledarens maktbas är först och främst 

positionen och ställningen. Gruppens arbete är hennes personliga ansvar och ger personlig 

kritik av de enskilda gruppmedlemmarna. På det personliga planet håller hon ett visst avstånd 

mellan sig och gruppens medlemmar.

Bakka (2006:207) skriver om den demokratiske ledaren som en ledare vilken utövar 

grupporienterat ledarskap. Maktbasen i gruppen kan, enligt Bakka, vara både externt och 

internt betingad. Vidare säger Bakka att arbetet uppfattas som styrt av gemensamma mål och 

sker genom självständig medverkan av alla medlemmar. Detta gäller även planeringen av 

arbetet. Ledaren ger även saklig och objektiv kritik

Laissez-faire-ledaren utövar enligt Bakka (2006:207) ett passivt ledarskap och deltar mycket 

lite i gruppens arbete och försöker inte stimulera eller organisera arbetet. Denna typ av ledare 

varken kommenterar eller kritiserar gruppens arbete.

2.4 Behovstrappan/pyramiden – Abraham Maslow
Mullins (2002:426) nämner att inom motivationsforskningen räknas Maslow till en av de mest 

kända förgrundsfigurerna. Maslow utvecklade teorier om personlig utveckling och 

motivation. Maslows utgångspunkt var att människan är en individ som ständigt vill ha saker, 

och att de vill ständigt ha mer. Vad de vill ha beror på vad de redan har.

Maslow (1970:24)själv skriver att människan är som ett ”wanting animal” och sällan når ett 

stadie av total tillfredsställelse, undantaget en kort period.
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Mullins (2002:426) skriver att enligt Maslow så kan de mänskliga begären arrangeras i en 

serie av nivåer, en ”viktighetshierarki”. Denna hierarki brukar delas in i fem huvudgrupper 

vilka vanligtvis ritas upp i form utav en trappa eller pyramid.

Modell 2.1 Maslows behovspyramid. Källa Mullins (2006;427)

Bakka (2006:174f) nämner att pyramiden som publicerades 1943 utgår en klassificering av 

”basic needs” där Maslow placerar människans behov i sju huvudgrupper. Fem utav dessa kan 

ordnas i en hierarki vilken påvisar behovens relativa styrka. Den grundläggande gruppen 

innehåller de fysiologiska behoven, så som hunger, törst och sex. Nästa steg i 

trappan/pyramiden kallas för trygghetsbehov eller säkerhetsbehov. Denna nivå handlar om att 

vara skyddad mot fysiskt våld, kriminalitet och dylikt. Den tredje fasen behandlar behovet av 

mänsklig närhet genom vänner och familj. Det fjärde steget är mycket sammansatt. Maslow 

har valt att kalla detta skikt för självhävdelsebehov (även termen uppskattning och status kan 

förekomma). Maslow understryker här att människor har behov av självrespekt och respekt 

från andra. Detta innefattas av behovet av styrka, prestationsförmåga, oberoende och frihet 

samt behovet av prestige, erkännande och uppmärksamhet från andra. Högst upp i pyramiden 

påträffar vi behovet av självförverkligande. Detta handlar om att fritt få utveckla sina anlag 

och möjligheter, ”to become everything that one is capable of becoming”. (Maslow 1943

Bakka, 2006:175)

Huvudpoängen i modellen är, enligt Bakka (2006:175), att då bestämda behov tillfredsställts 

dyker genast nya upp. Mullins (2002:427) förklarar att behoven i den högre hierarkinivån 

kräver tillfredsställelse och blir därmed nästa motivationsinfluens. Således är det bara ännu 
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icke uppfyllda behov som kan motivera en individ. Därmed menar Mullins på att 

tillfredsställda behov inte längre kan agera som en motivator. Bakka (2006:175) skriver dock 

att det inte bara handlar om att växla upp från ena nivån till den andra.

Mullins (2002:427) nämner att för att nå upp till nästa nivå, nästa trappsteg, måste individen 

först uppfylla alla kriterier i den lägre nivån. När detta väl är gjort kan dessa lägre kriterier 

inte längre agera som en motivator. Enligt Bakka (2006:175) understryker Maslow dock att 

det sker en gradvis övergång mellan de olika skikten och att enskilda individer kan fastna på 

bestämda nivåer 

2.5 Tvåfaktorsteorin – Frederick Herzberg
Bakka (2006:177) nämner att forskaren Herzberg i slutet av 50-talet genomförde en intervju-

undersökning av ingenjörer och redovisningsfolk. Fokus lades på ”kritiska händelser”, det vill 

säga tidpunkter då personerna hade starka upplevelser eller starka känslor av både positiv och 

negativ natur. Utifrån sina intervjuer kunde Herzberg se att positiva känslor (känslor av 

framgång) stod nära knutet till prestationer, erkännande, ansvar, arbetsinnehåll och befordran. 

De negativa känslorna var relaterbar till mer generella förhållanden i företagen: företagets 

allmänna policy, generella arbetsförhållanden och dylikt.

Bakka (2006:177) skriver att Herzberg utifrån detta drog slutsatsen att det finns två typer utav

faktorer i arbetssituationen: hygienfaktorer och motivationsfaktorer.

Mullins (2002:68) nämner att dessa två typer av faktorer påverkar motivation och 

tillfredsställelse i arbetet. Den ena typen faktorer består av de saker som kan, om de är 

frånvarande, orsaka missnöje. Hit hör, enligt Mullins (2002:431) hygien- (eller underhålls) 

faktorer, vilka rör arbetsmiljön och har i uppgift att förhindra missnöje. Vidare säger Mullins 

(2002:231) att den andra typen av faktorer är de som, om de är närvarande, har till uppgift att 

motivera individer till en överlägsen prestation. Dessa är motivations- eller tillväxt(growth) 

faktorerna vilka kan relateras till själva jobbinnehållet. Styrkan hos dessa faktorer kommer att 

avgöra känslan av tillfredsställelse eller otillfredsställelse, dock inte missbelåtenhet.

Bakka (2006:178) nämner att hygienfaktorerna inte kan skapa motivation. Dock påverkar de 

enligt Bakka (2006:178) graden av otillfredsställelse. Till dessa hygienfaktorer räknar Bakka 

(2006:178): företagspolicys och administration, ledning, lön, mellanmänskliga relationer och 

arbetsförhållanden. Fortsatt skriver Bakka att till motivationsfaktorerna, vilka påverkar graden 
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av tillfredsställelse, och som skapar motivation, räknas: prestation, erkännande, själva arbetet, 

ansvar, avancemang.

Björklund (2001:7) nämner att enligt Herzberg så beror arbetsmotivationen på hygienfaktorer 

(lön och prestige) och motivationsfaktorer (prestation och ansvar). Fortsatt skriver Björklund 

att Herzberg menar på att en individ kommer att bli motiverad om båda dessa behov är 

uppnådda. Vidare skriver Björklund att enligt Herzberg kan ”riktig” (”real”) motivation bara 

uppkomma då en person upplever att han/hon växer som människa, vilket i sin tur bara kan 

uppstå via berikat arbete (work enrichment) och lagarbete (team work). 

Sthyre (2006:137) skriver att motivationsfaktorerna, enligt Herzberg, är beroende av varje 

individ och påverkas av individens egna önskemål. Det är dessa faktorer som bestämmer en 

persons tillfredsställelse. Enligt Sthyre menar Herzberg att de anställda blir motiverade om de 

får mer av motivationsfaktorerna, dock kan de bara tillfredsställas i den utsträckning som det 

finns utrymme för inom det aktuella arbetet.

Fortsatt skriver Sthyre (2006:137) att hygienfaktorerna, enligt Herzberg är förknippade med 

faktorer i individens omgivning, det vill säga att de ligger utanför själva arbetsuppgiften. 

Dessa faktorer kan enligt Herzberg ge upphov till missbelåtenhet, dock kan de inte bidra till 

att motivera. 

Bakka (2006:177) fortsätter med att förklara att hygienfaktorerna inte är kurerande utan 

snarare förebyggande. 

Vidare säger Sthyre (2006:137) att Herzberg menar på att en förändring som enbart sker i 

hygienfaktorerna inte kommer att påverka motivationen. Till exempel innebär inte en 

förändring i arbetsförhållandet att människan får en känsla av att växa genom sig själv. För att 

människor skall känna sig motiverade måste sålunda även motivationsfaktorerna infrias.

Enligt Mullins (2002:431) kan hygienfaktorerna något enkelt liknas vid Maslows lägre nivå 

av behov medan motivationsfaktorerna kan kopplas till Maslows högre nivå av behov. 

Fortsatt skriver Mullins att rätt satsning på hygienfaktorerna tenderar, enligt Herzberg, till att 

förebygga missnöje. Således kan man inte ensamt skapa en positiv attityd eller motivation till 

att arbeta.
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Vidare skriver Mullins (2002:431) att Herzbergs motivations och hygienteori har förlängt 

Maslows hierarki vad det gäller behov, och är mer direkt applicerbar på arbetssituationen. För 

att skapa en positiv motivation måste uppmärksamhet inte bara riktas mot hygienfaktorer, 

utan även till motivationsfaktorerna. Slutligen nämner Mullins att Herzbergs arbete antyder 

att det är mer troligt att bra prestationer leder till tillfredsställelse i arbetet (job satisfaction) än 

vise versa.

Sthyre (2006:137) skriver att Herzberg, likt Maslow, betraktar lön som en faktor av mindre 

betydelse. En anställd kan sålunda vara missbelåten om lönen inte är bra, dock kan inte i sig 

skapa positiv motivation, även om den upplevs som tillräcklig. 

2.6 Kommunikation i arbetet - Feedback

Bakka (2006:170) menar att feedback, eller återkoppling, är av enormt stor betydelse för 

organisationer, både internt och externt. Vidare berättar Bakka att psykologiskt sett är 

feedback-begreppet kolossalt viktigt vid studier rörande mänsklig kommunikation .

Bakka (2006:171) säger även att en hel del feedback kanske aldrig når fram av den 

anledningen att vi är rädda för att bli till åtlöje. Han fortsätter att det ibland även kan vara 

förenat med problem att visa att man vill ha feedback, eller att den tilltalade (mottagaren) 

anser att han/hon presterar tillräckligt genom att nicka och så vidare.

Mullins (2002:661) nämner att feedback rör sig om i vilken utsträckning ett arbetsmoment 

resulterar i direkt och tydlig information om effektiviteten av en arbetsinsats.

Bakka (2006:180) refererar till Hackman och Oldham (1980) som lägger fokus på feedback i 

arbetet, vilket handlar om i vilken utsträckning de arbetsaktiviteter som krävs också ger 

utövaren direkt och klar information om resultatet utav arbetsinsatsen. 

Även Mullins (2002) berör ämnet feedback och skriver bland annat om 360° och ”upwards 

feedback.” 360° feedback innebär enligt Mullins (2002:702) att en individ får kommentarer 

och bedömningar från olika grupper inom organisationen. Dessa kan innefatta kamrater, 

underställda, chefer och möjligen kunder.

Mullins (2002:702) skriver att tanken med 360° feedback är att den inkluderar en bedömning 

och feedback från olika grupper i arbetet – jämlikar, underordnade så väl som chefer. Tanken 

är att skapa en bredare bedömning över arbetsrelationer, teamwork, ledarskap och 
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beslutsfattning. Dock menar Mullins på att det blir svårt för de anställda att våga lämna ärlig 

feedback i de organisationer som styrs av en ledare som tillämpar ”power and fear” i sitt sätt 

att leda. Enligt Mullins är det också viktigt att veta vad feedbacken skall användas till –

bedömning, utveckling eller båda.

En ”Upward feedback” beskrivs av Mullins (2002:911) som en uppåtgående granskning eller 

bedömning vilken involverar underordnades syn på chefer. Detta kan enligt Mullins 

(2002:702) hjälpa till att bedöma, tillsammans med mycket annat, managerns förmåga att 

acceptera konstruktiv kritik. Vidare säger Mullins att detta kan initialt vara en skrämmande 

upplevelse för chefen. För att fungera effektivt krävs det enligt Mullins utsago en bra 

organisationskultur och ett öppet ledarskap. Enligt Mullins är det även viktigt att inkludera en 

tredje part som kan förmedla/tillföra/förse (supply) konfidentiell feedback och kritik 

(comment).
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3 METOD
I detta kapitel redogör vi för det metoder vi valt att ändvända oss av vid bearbetningen av 
intervjuer och datainsamling, samt motiverar våra val. Vi presenterar även här hur vi har satt 
teorin till realiteten. 

3.1 Forskningsansats
När man skall välja forskningsansats så berör detta till stor del hur man skall förhålla sig 

mellan teorin och empirin. Enligt Patel & Davidson (2003:23) talar om tre olika ansatser för 

hur forskaren kan arbeta för att relatera teori och empiri. Dessa är; den deduktiva-, den 

abduktiva- och den induktiva metoden. Enligt Wallén (1996:47) innebär de sistnämnda att 

man utgår från datainsamlingen och ur sitt material försöker söka generella och teoretiska 

slutsatser. Vidare berättar Wallén (1996:47) att inom vetenskapsteorin så finns det en del 

kritik mot denna metod, i och med att teorin inte innehåller något annat än det som kan finnas 

i empirin. 

Den deduktiva metoden är enligt Bryman & Bell (2005:23) den metod som representerar den 

vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och empiri ser ut. Enligt Patel & 

Davidson (2003:23) så arbetar forskaren med att följa bevisandets väg. De menar att 

arbetssättet kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar 

slutsatser om enskilda företeelser. Enligt Wallén (1996:48) så är idealet att teorin bildar ett 

deduktivt system, vilket då innehåller ett antal grundläggande teorisatser, regler för härledning 

av nya satser och sedan ett system av följdteori. Patel & Davidson (2003:23f) berättar att 

objektiviteten i forskning kan stärkas genom att utgångspunkten tas i den redan befintliga 

teorin. Detta kan också vara mindre bra enligt Patel & Davidson i och med att den befintliga 

teori som forskaren utgår från kommer rikta och påverka forskningen så att intressanta nya 

rön inte upptäcks. Bryman & Bell (2005:23ff) berättar också att kritiken mot denna metod är 

att materialet man samlar in är svårt att se ur ett vidvinkelperspektiv, utan den istället 

anpassas efter existerande teorier som gör författarna fast i ett läge för att attackera problemet.

Till sist har vi den abduktiva metoden vilket enligt Wallén (1996:48) är ett sätt att dra 

slutsatser till vad som är orsak till, eller har föregått en observation. Vidare berättar Wallén att 

vid abduktion så ser man på fall där man står inför en effekt samt söker orsaksfaktorer för att 

till sist undersöka vad effekterna blir. Man kan säga att man inom abduktionen använder sig

av både induktivt- och hypotetisk-deduktiv metod. Enligt Wallén (1996:48) är denna metod 
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som kräver erfarenhet av det område frågorna gäller samt erfarenhet gällande liknande fall 

och slutsatserna är inte strikt logiska utan prövas vidare på praktiska försök. 

3.1.1 Val av forskningsansats
Eftersom det i dagen läge finns mycket forskning och teorier kring motivation och 

kommunikation så är det mest lämpliga för vår forskning att använda oss utav den deduktiva 

metoden. I denna uppsats har vi använt oss av ett teoretiskt ramverk som varit grunden för vår 

undersökning. Med hjälp av det teoretiska ramverket har vi analyserat de empiriska resultat 

som vi fått fram. Teorin har också bidragit till våra slutsatser om hur chefer motiverar sig i sitt 

arbete. 

3.2 Kvalitativ- och kvantitativ metod 
Det finns två olika sätt att angripa insamlingsmetoden vid utförandet av en studie. Man kan 

enkelt förklara enligt Patel & Davidson (2003:14) att beteckningarna kvalitativt och 

kvantitativt syftar på hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den information man 

samlat in.

Den första är kvantitativ metod som enligt Patel & Davidson (2003:14) är när man utför 

mätningar vid datainsamlingsmetoden och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 

Vidare berättar Patel & Davidson (2003:14) att denna metod lämpar sig bäst vid sökande av 

frågor som rör; Var? Hur? Vilka skillnader? Vilka relationer? et cetera. 

Vidare beskriver Bryman & Bell (2005:40) att kvantitativ forskning arbetar med att få in 

material från så många som möjligt, för att i och med detta kunna generalisera sitt resultat. 

Bryman & Bell berättar vidare att denna metod har ett deduktivt synsätt på förhållandet 

mellan teori och praktisk forskning, där man först och främst lägger fokus på prövning av 

teorier. 

Kritiken mot denna metod är enligt Bryman & Bell (2005:491,493) att i och med att man tar 

bort den mänskliga kontakten vid insamling av materialet samt genom surveyundersökningar 

är det svårt att se sambandet mellan de svar som ges och människors konkreta beteende.

Den andra insamlingsmetoden är den kvalitativa metoden. Enligt Bryman & Bell (2005:297) 

har denna metod en tonvikt vid insamling och analys av data ligger oftare på ord än på 

kvantifiering. Patel & Davidson (2003:73) beskriver att kvalitativa studier syftar till att 
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undersöka vilken karaktär en händelse har och hur den skall identifieras. Vidare berättar 

Bryman & Bell att denna metod har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. 

Enligt Bryman & Bell (2005:298) finns det dock kritik mot att man försöker specificera 

kvalitativ forskning som ett generellt synsätt. Vidare berättar Bryman & Bell att det är som 

med de olika forskningsdesignerna i kvantitativ forskning måste vara medveten att det också 

finns olika inriktningar inom den kvalitativa forskningen. 

Kritiken mot denna metod är enligt Bryman & Bell (2005:318f) är att forskaren har en 

alldeles för stor subjektiv roll och kan då missa viktiga resultat som uppkommer i empirin. 

Vidare berättar Bryman & Bell att det är svårt att replikera kvalitativa undersökningar på 

grund av att det oftast är ostrukturerade och ofta beroende av forskarens egen 

uppfinningsrikedom.    

3.2.1 Val av insamlingsmetod
Eftersom vi i denna undersökning sökte djup och inte generaliserbarhet använde vi oss av den 

kvalitativa metoden för att få en större dynamik i insamlings- och bearbetningsprocessen. I 

och med att vi ville få ett djup så använde vi oss utav semistrukturerade intervjuer med olika 

chefer och anställda. Syftet med dessa intervjuer var att få en förståelse för hur chefer 

motiverar sig i sin vardag. Vi har också intervjuat anställda för att just se hur de ser på chefen 

och hur de själva påverkar sin chefs motivation.

3.3 Datainsamling

3.3.1Primärkälla

Vår primärkälla för denna undersökning är de resultat vi fått in från respondenterna vi har 

intervjuat. Vi har delat in forskningen i två områden; chefer och anställda. Från varje företag 

har en chef och en anställd valts ut som intervjurespondenter till vår forskning. Till våra 

semistrukturerade intervjuer har vi utformat två intervjuguider. Detta eftersom vi inte anser 

oss kunna utforma en som både chefen och den anställde kan besvara. Eftersom vi vill få in 

kunskap specifikt från chefen ur en synvinkel och också en synvinkel ur den anställdes ansåg

vi detta som det bästa. 



22

3.3.2 Sekundärkälla 

Till vår sekundärkälla har vi använt oss utav litteratur inom motivations- och 

kommunikationsområdet för att få en bra grund av vad vi vill belysa. ”Med hjälp av den 

kunskap vi samlar in genom litteraturen kan vi mer exakt bestämma vad vi vill undersöka”. 

(Patel & Davidson 2003:47)

3.3.3 Teoretiskt bortfall 

Vi har i vår teoretiska forskningsundersökning stött på en uppsjö av olika motivationsteorier. 

Dessvärre kan vi inte ge plats för alla dessa i denna rapport. Vi har därför valt att begränsa oss 

till vissa och mer vedertagna, samt, för denna uppsats, relevanta teorier. Vi väljer dock att 

väldigt schematiskt beskriva några utav de teorier som vi utelämnat, som vi dock haft i 

beaktning under skrivandets gång. Vi har också tyckt oss kunna urskilja tre grundläggande 

och generella karaktäristiska begrepp som är gemensamt gällande för alla dessa teorier. Dessa 

är; lön, status samt utveckling i arbetet. 

3.3.4 Urval

I vårt urval av intervjurespondenter har vi valt att fokusera oss på medieområdet. Detta är dels 

eftersom det är inom vårt utbildningsområde, och dels eftersom mediebranschen är speciell i 

och med att förändringar sker snabbare inom denna sektor. För att få fram resultatet har vi 

intervjuat chefer för att få reda på hur de motiveras i sin vardag, vi även intervjuat en anställd 

under chefen för att se hur den anställde påverkar chefens motivation. 

Patel & Davidson (2003:54) berättar att om man inte vill studera hela populationen så måste 

man utföra ett slumpmässigt urval av respondenterna man har med i undersökningen. Vidare 

berättar Patel & Davidson att det är viktigt att man får ut respondenter som bildar en grupp 

som i alla avseenden är en miniatyr av populationen, vilket dem kallar ett stickprov eller 

sampel. När vi sökte intervjurespondenter till denna undersökning så plockade vi ut slumpvis 

ett par företag inom mediesektorn som tillfrågades om de var beredda på att ställda upp på 

detta. Sedan prioriterade vi chefer och anställda som hade stor erfarenhet genom att ha arbetat 

ett bra tag inom sitt område. Eftersom de är etablerade på företaget de arbetar på så tror vi att 

de kan ge tydliga och bra svar på våra frågor som kan ge en bild utav verkligheten. Tyvärr så 

går det inte att komma bort från att motivation är väldigt individbaserat, dock ser vi att en 

grundstomme för chefers motivation kan visas genom denna undersökning.
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3.4 Kriterier för bedömning 
Inom forskningen så finns det tre viktiga kriterier för bedömning av forskning, dessa är; 

Reliabilitet, replikation och validitet.

3.4.1 Validitet

Enligt Bryman & Bell (2005:48) går validitet ut på att om slutsatser som genereras från en 

undersökning hänger ihop eller inte. Patel & Davidson (2003:99) diskuterar också att det är 

viktigt att undersökningen handlar om det som man säger sig ska undersöka. De berättar 

också att när man gör undersökningar om människor så rör det oftast om upplevelser, kunskap 

med mera som är ett abstrakt fenomen. På så sätt menar Patel & Davidson att eftersom 

fenomenen är abstrakta, så kan man inte ta fram dem och titta på dem för att på så sätt 

bestämma sig för vad de är.

Vidare berättar Bryman & Bell (2005:48ff) att man brukar dela in validitet i olika 

huvudsakliga slag. Den första är begreppsvaliditet som enligt Bryman & Bell handlar om hur 

ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna. Den andra är 

intern validitet som enligt Bryman & Bell handlar om huruvida en slutsats har ett kausalt 

förhållande mellan två eller flera variabler är hållbart eller inte. Den tredje formen är extern 

validitet menar Bryman & Bell handlar om huruvida resultaten från en undersökning kan 

generaliseras utanför den specifika undersökningskontexten. Till detta benämns den 

ekologiska validiteten som enligt Bryman & Bell är en bedömningsgrund för om de resultat 

som uppkommit verkligen är tillämpliga i människors vardag och sociala miljö.  

3.4.2 Reliabilitet

Bryman & Bell (2005:48) beskriver reliabilitet (tillförlitlighet) som ett kriterium som rör 

frågan om resultaten som uppkommit ur undersökningen blir den samma om undersökningen 

skulle göras på nytt. Det samma berättar Wallén (1996:67) att förutsättningen är att 

mätobjektet är så stabilt att den skall kunna ge samma värden vid upprepning av undersökning

vid annat tillfälle. Vidare så berättar Wallén om att mätinstrument inte skall ge slumpmässiga 

fel. 

3.4.3 Replikation 

Det är genom det föregående om reliabilitet som man kommer in på replikation. Enligt 

Bryman & Bell (2005:48) händer det att forskare vill reproducera en undersökning och de 

resultat som en forskare han fått fram. Bryman & Bell berättar vidare att om man skall utföra 

en replikation så måste den tidigare forskaren i detalj ha beskrivit sitt tillvägagångssätt.
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3.4.4 Användning av kriterier

Under undersökningens gång har vi beaktat dessa kriterier genom att först och främst använt 

oss utav teorier från väletablerade personen inom forskningssfären. Detta för att få giltiga och 

relevanta verktyg att använda oss utav till empirin och ge oss en hög validitet av materialet. 

Vi vill dock påpeka att vi står självständiga i denna undersökning och vi har inte varit helt 

låsta innanför dem teoretiska ramverken. Till intervjurespondenterna har vi också först och 

främst valt personer som är högt uppsatta inom företaget och har en tydlig chefsroll. Vi har 

också beaktat att de har erfarenhet inom sin arbetsroll. Till de anställda vi intervjuat har vi där 

sett att de arbetar i kontakt med chefen på företaget. Till intervjuerna har vi använt oss utav 

två intervjuguider; en för cheferna och en för de anställda. Detta leder till att personerna som 

är chefer fått besvara samma frågor och likaså de som är anställda fått också svara på samma 

frågor. Vi anser oss genom dessa väl utarbetade frågor kunnat öka validiteten ytterligare.   

3.5 Kvalitativa intervjuer 
Enligt Bryman & Bell (2005:360) så är intervjuer den mest sannolika använda metoden inom 

den kvalitativa forskningen. Eftersom vi vill få reda på hur chefer motiverar sig i sin vardag så 

vill vi få en djupare förståelse av individen och känner att intervjuer lämpar sig bäst för detta. 

Detta är också vad Patel & Davidson (2003:78) beskriver att syftet med en kvalitativ intervju 

är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos någon, som i detta fall är 

den intervjuade respondentens uppfattningar kring motivation för chefen i vardagen. Vidare 

berättar Bryman & Bell (2005:360f) att intervjuandet, utskriften av intervjuerna och analysen 

av utskrifterna tar mycket tid, detta brukar oftast gå förhållandevis bra eftersom det är enkelt 

att anpassa till forskarens personliga liv. 

Tillvägagångssättet för intervjuer inom kvalitativ- och kvantitativ forskning skiljer sig åt en 

del. Enligt Bryman & Bell (2005:361) använder sig kvantitativt inriktade forskare av 

strukturerade intervjuer där man har tydligt formulerade frågor som man vill ha svar på för att 

ha så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Inom den kvalitativa forskningen använder 

man sig istället av ostrukturerad och semistrukturerad intervjuer. Enligt Bryman & Bell 

(2005:361) så är intressets inriktning för dessa intervjuer att se den intervjuades ståndpunkter 

och att låta intervjun vara relativt flexibel, dock vill forskaren ha fylliga och detaljerade svar 

medan den kvantitativt inriktade forskaren vill ha en intervju som snabbt kan kodas och 

bearbetas. Detta tar också Patel & Davidson (2003:78) upp när de berättar att kvalitativa 
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intervjuer har låg standardisering, vilket de menar att frågorna som intervjuaren ställer ger 

utrymme för intervjurespondenten att svara med egna ord. 

Vi har använt oss utav så kallade semistrukturerade intervjuer där vi använt oss utav några 

breda frågor som respondenterna kan utgå ifrån. Enligt Bryman & Bell (2005:362f) så har 

forskaren inom semiostrukturerade intervjuer en lista över förhållandevis specifika temas som 

skall beröras, denna listar kallas för intervjuguide. Vi har inom denna undersökning använt 

oss utav två intervjuguider, en för chefsrespondenterna och en för respondenterna som är 

anställda under cheferna i vår undersökning. 

Vi har frågat en gemensam fråga till både de anställda och cheferna där det fått möjlighet att 

rangordna sex stycken faktorer för motivation. De anställda svarade på vilka faktorer de 

trodde att chefen motiveras mest utav, medan cheferna rangordnade vilka faktorer som de 

ansåg vara de viktigaste faktorer för deras egen motivation. Själva frågan kan ses som 

kvantitativ, dock har vi har valt att ha med den frågan för att just se vad de anställda tror 

motiverar chefen och ställa detta resultat gentemot vad chefen säger sig motiveras mest utav. 

De faktorer respondenterna fick rangordna var; lön, makt, status, feedback, utvecklande i 

arbetet och omväxlande arbetsuppgifter. Dessa faktorer uppkommer frekvent i olika 

motivationsteorier och vi har därför velat få fram data på vad som anses vara viktigast för 

motivationen hos chefernas i deras arbetsmiljö.

3.6 Hermeneutik

”Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig riktning där man 

studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen”

(Patel & Davidson 2003:28)

Som sett på citatet ovan så handlar hermeneutiken om tolkningslära och Bryman & Bell 

(2005:443) berättar att den centrala idén som ligger till grund för hermeneutiken är att den 

forskare som sitter och analyserar texten skall försöka få fram textens mening ur det 

upphovsmannen menat. Wallén (1996:33f) diskuterar kring några huvudpunkter inom 

hermeneutiken. Den första som Wallén tar upp är att hermeneutiken handlar om tolkning av 

innebörder i texter, symboler, handlingar, upplevelser med mera. Den andra punkten Wallén 

tar upp är att den som tolkar har en förförståelse i form av kulturell och språklig gemenskap. 
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Den tredje punkten Wallén tar upp är att vid tolkandet så skiftar man mellan del- och 

helhetsperspektiv. Det Wallén menar med detta är att tolkandet framskrider genom en växling 

mellan den aktuella delen man arbetar med samt den framväxande helheten. Den sista 

punkten Wallén tar upp är att tolkningar måste ske i förhållande till en kontext. Med detta 

menar Wallén att man måste uppmärksamma situationen en text uppkommit i och vad som 

tillkommit på grund utav vilken situation läsaren befinner sig i.   

Vi vill här påpeka att människor lever med att ha förförståelse för saker och ting och kan inte 

ses som ett ”rent blad”. Människor lever med egna normer och värdering som till viss grad 

kommer att påverka det slutgiltiga resultatet. Detta är inget fel utan som Patel & Davidson 

(2003:30) beskriver att man inte skall se förförståelsen som ett hinder utan som en tillgång för 

att förstå och tolka forskningsobjektet. 

3.7 Genomförande
Denna undersökning fokuserar på hur chefer motiverar sig i sin vardag, med en inriktning på 

chefer inom medieområdet. Eftersom cheferna har som arbete att motivera sina anställda så 

måste chefen i grund och botten också vara motiverad i sin arbetsvardag. 

Den empiriska datainsamlingen består utav telefonintervjuer med en chef och en anställd från 

varje företag. Tillsammans har fem företag intervjuats vilket ger totalt tio stycken intervjuer. 

Samtliga intervjuer har skett enskilt med varje respondent och har spelats in digitalt. Kvale 

(1997:147) skriver att genom att som forskare registrera och banda in de intervjuer som 

genomförs kan forskaren koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjuerna. Vidare 

nämner Kvale (1997:147) att det blir lättare att återvända till intervjuerna och lyssna på orden, 

tonfallet, pauserna och dylikt. Respondenterna har inte fått intervjufrågorna i förväg, eftersom 

vi i denna undersökning sökt raka och spontana svar och inte välformulerade och uppdiktade 

svar. Ni finner intervjuguiderna för chefer respektive anställda som bilaga.

  

Det finns både för och nackdelar med att vi valt att använda oss utav telefonintervjuer till 

denna undersökning. Det positiva är att vi trots vår tidsram kunnat få intervjua personer som 

inte enbart är i närheten av oss geografiskt, utan fått respondenter från olika geografiska 

områden i landet. Det negativa är att vi inte kunnat sitta ned med respondenterna i ett rum och 

kunnat observera deras kroppsspråk och förhållningssätt vilket även Kvale (1997:147) nämner 

då han skriver att det vanliga ljudbandet ger en avkontextualiserad version av intervjun då den 
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utelämnar de visuella aspekterna så som ansikts- och kroppsuttryck. Dock valde vi att 

prioritera den geografiska spridningen av respondenterna, eftersom det ansåg som viktigast 

från vår sida. 

Kvale (1997:170) nämner att analystekniken är ett verktyg som är nyttigt för vissa syften, 

relevant för vissa typer av intervjuer och lämpligt för vissa forskare. Vi har i denna uppsats 

valt att använda oss utav en blandning av olika metoder vilken Kvale (1997:184) beskriver 

som ad hoc. Kvale (1997:184) nämner att den förmodligen mest förekommande formen av 

intervjuanalys är en användning ad hoc av olika angreppsätt och tekniker för skapande av 

mening. Här har vi valt att främst använda oss utav meningskategorisering och en 

meningskoncentrering där den sistnämnda enligt Kvale (1997:174) innebär att de meningar 

som respondenterna uttryck formuleras om mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i 

kortare uttalanden, i vilka den väsentliga innebörden av det som sagt omformuleras i några få 

ord. Koncentreringen av meningen innebär sålunda att större intervjutexter reduceras till 

kortare och koncisare formuleringar. Meningskategorisering innebär enligt Kvale (1997:174) 

att intervjuerna kodas i kategorier. Långa uttalanden reduceras till enkla kategorier vilket till 

exempel anger förekomst eller icke förekomst av ett fenomen, eller ett tal på en skala som då 

anger fenomenets styrka. Fortsatt skriver Kvale (1997:174) att genom kategoriseringen kan en 

stor text reduceras och struktureras till några få tabeller och figurer.

Vidare skriver Kvale (1997:175) att skapa mening genom ad hoc-metoder är ett eklektiskt 

tillvägagångssätt. Fortsatt nämner Kvale (1997:175) att här kan användas både 

vardagsförnuftiga liksom även sofistikerade textuella eller kvantitativa metoder för att skapa 

mening i materialet. Resultatet av detta meningsskapande kan presenteras i ord, siffror, figurer 

och flödesscheman eller i en kombination av dem. Detta menar vi passar bra in på de scheman 

(modell 4.1) som lade grunden till våra morotskakor (modell 5.1 samt 5.2).

Då vi transkriberat ett urval av de genomförda intervjuerna har vi på detta sätt kunnat sålla 

bort överflödigt material så som till exempel upprepningar. Vi har även via denna metod 

lättare kunnat se vad som sägs och förekommer ofta i respondenternas svar. Således har vi 

kunnat se vad som anses vara relevant och viktigt för de svarande. De övriga intervjuerna har 

skriftligt sammanfattats för att där också få en övergripande inblick vad respondenterna har 

svarat.
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4 EMPIRI 
I detta kapitel redogör vi för den empiri vi samlat in genom intervjuer från de olika 
respondenterna i vår undersökning. 

4.1 Presentation av respondenterna
Här kommer en presentation utav våra intervjurespondenter vi har använt oss utav för att 

samla in empirin samt en kort presentation av företaget respondenterna arbetar för.

Barometern

Barometern med Oskarshamns-Tidningen är Smålands största lokala tidning. Varje morgon 

hamnar den på frukostbordet hos 43 600 hushåll och den läses av 106 000 människor. 

Gunilla Sax Chefsredaktör 

Emelie Lund Anställd 

Cap & Design

Cap & Design är Skandinaviens ledande tidning för alla som arbetar med kommunikation via 

grafiska gränssnitt i olika kanaler.

Andreas Lejon Chefredaktör 

Anna Müller Anställd 

Fabas

FabasGruppen är en familjeägd mediekoncern som har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, 

Polen och Ryssland. Koncernen, med huvudkontor i Karlskrona, har 150 anställda och 

omsätter drygt 250 MSEK.

Stig Sjöberg VD/chef 

Mikael Johansson Anställd 

Hello & Friends

Hello & Friends är en konceptuell reklambyrå som arbetar med icke traditionell media som 

bas istället för komplement.

Hampus Hedelius VD/chef

Robin Olofsson Anställd

Ölandsbladet

Ölandbladet är Ölands störta tidning och har en upplaga på 8900 exemplar och har cirka 25 

stycken anställda på företaget.

Jörgen Pettersson Marknadschef

Linda Bjelkendal Anställd
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4.2 Vägen mot toppen

De chefer vi kommit i kontakt med nämner att den inre drivkraften, utvecklandet som person, 

vinnarkänslan, en viss känsla av makt, mål och vision samt möjligheten att få bestämma har 

fått dem att nå och vilja nå den position de idag besitter. Samt kravet på sig själv att lyckas 

som individ. 

”Jag har som person och uppväxt att jag har lite auktoritetsproblem och att jag gärna vill 

köra mitt race och bestämma hur det skall ligga till. Min drivkraft är helt klart att få 

bestämma de skulle jag inte hyckla något annat med”.

(Andreas Leijon, Cap & Design, 21 april 2009)

Enligt Stig Sjöberg så finns det inte heller några raka vägar, utan både tillfälligheter så väl 

som hårt och flitigt arbete har en stor inverkan på vart man hamnar och är på väg. 

På samma sätt berättar Gunilla Sax att hon inte heller hade som mål att bli chefredaktör, utan 

startade som journalist som senare steg högre och högre i graden samt fick mer och mer 

ansvar. 

Jörgen Petterson berättar att han via idrotten upptagit en så kallad vinnarkänsla som har hjälpt 

honom, detta har gett honom en drivkraft att lyckas samt i och med det ställer rätt så höga 

krav på sig själv. Han påpekar också att det är många tillfälligheter som har kantat hans 

arbetslivsgång genom åren som har lett till han är där han är idag. 

Hampus Hedelius som är grundaren av företaget Hello & Friends berättar att han startade 

företaget för att sträva dit man själv vill och inte följa andras mål i arbetet. På så sätt säger han 

att han utvecklas mer i och med att han gör det han brinner för och alltid har roligt på sin 

arbetsplats. 

4.3 Hur chefer och anställda motiverar varandra
Samtliga respondenter från de anställdas sida förespråkar en öppen och ständig dialog med 

sina chefer. Även Stig Sjöberg, VD på Fabas, säger att det är nyttigt att vara synlig i 

processen och yttrar sig på följande vis: ”Det gäller ju hela tiden att nyttja `Management by 

walking´ som jag ägnar mig åt. Jag går hela tiden och sitter sällan på mitt rum, utan är ute 

och med i processen.” (Stig Sjöberg, Fabas, 27 april 2009) Vidare säger de anställda att 

uppvisa en positiv inställning resulterar i att cheferna upplever att de anställda jobbar mot 
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samma mål och visioner vilket i sin tur resulterar i att chefen blir motiverad. De svarande 

anställda säger även att det är viktigt att ge feedback till sin chef samt att komma med förslag 

och idéer om hur arbetet kan förnyas eller utvecklas samt visa sig engagerad och delaktig. 

Detta är något som bland annat Linda Bjelkendal nämner då hon säger att hon upplever det 

som att chefen blir motiverad då hon gör så att chefen känner att hon strävar mot samma mål 

som sin chef, samt då hon kommer med idéer om hur arbetet kan förnyas.

Enligt de anställda blir de motiverade då chefen ger uppmuntran och feedback, samt då hon 

eller han är omtänksam och då chefen visar att han eller hon bryr sig om den anställde. 

Vidare säger respondenterna att känslan av att kunna påverka till stor del stärker den egna 

motivationen. Emelie Lund säger bland annat att hon får motivation då hennes chef, Gunilla 

Sax, lyssnar på henne samt då hon får vara med att påverka saker och ting. De anställda 

berättar även att de lägger stor vikt vid att chefen gör så att de känner sig som en vital del av 

företaget och gör så att den anställda får känna sig som en viktig medarbetare. Linda 

Bjelkendal säger bland annat att hon blir motiverad då chefen ger uppmuntran samt då han 

visar omtanke, lyssnar och gör så att hon känner sig som en viktig medarbetare.

För att motivera sin chef svarar samtliga anställda respondenter att detta sker genom att vara 

öppen, rak och ärlig. Samt genom att prata, kommunicera och föra en dialog samt lägga fram 

sina åsikter och värderingar. Anna Müller säger att hon kan motivera sin chef genom att 

ständigt ge feedback och visa vad som upplevs som bra eller mindre bra. Vidare säger Anna 

Müller att hon upplever att hennes chef blir motiverad då hon talar om för honom hur hon 

reagerar på hans sätt att leda. Även Robin Olofsson nämner att det gäller att vara öppen och 

ärlig. Vidare säger Robin Olofsson att det är via kommunikationen som Hampus blir 

motiverad.

Enligt de anställdas intervjusvar så stärks den egna motivationen då chefen kommer med 

uppmuntranden och peppande tillrop och då han eller hon ger sig tid att lyssna på vad den 

anställda har att säga. Samt även genom att föra en ständig dialog mellan fyra ögon. Mikael 

Johansson säger att han får motivation från sin chef, Stig Sjöberg, via deras morgonmöten där 

de går igenom vad som är på gång och vad som skall hända under dagen. Även Gunilla Sax 

nämner att motivation uppstår via de dagliga redaktionsmötena. Dock anser hon att denna 

motivation är mer påtaglig hos de anställda.
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Fortsatt säger de anställda respondenterna att för att de själva skall bli motiverade från 

chefens håll så krävs det visserligen att chefen peppar och stöttar, dock menar Anna Müller att 

peppningen i sig inte är någon större drivkraft, utan att den drivkraften snarare kommer från 

att göra ett bra jobb och då individen i fråga känner att hon själv får utvecklas. Hon menar på 

att man visserligen blir glad utav pepp, dock kommer den riktiga drivkraften av att göra ett 

bra jobb och då hon känner att hon själv får utvecklas.

Chefsrespondenterna säger att de genom att få alla i organisationen att springa mot samma 

mål, få de anställda att dela chefens ambitioner och få de anställda att känna att chefen är 

viktig för dem. Samt genom att ge feedback och respons på det som produceras och även peka 

på vad som är och var bra samt lyfta fram de positiva egenskaperna hos individerna ökar 

motivationen hos sina anställda. Andreas Leijon säger: ”Jag ser det helt och hållet som mitt 

ansvar [...] att få alla att springa mot samma mål.” (Andreas Leijon, Cap & Design, 21 april 

2009) Jörgen Pettersson säger att han hoppas att hans ambition också skall bli en del av de 

anställdas. Vidare säger Jörgen Pettersson att han motiverar sina anställda genom att få dem 

att känna att han är viktig för dem, samt att det värderas högt då han är positiv och visar 

uppskattning för det som de anställda gjort. Även Stig Sjöberg nämner att feedback är en 

viktig faktor till att motivera de anställda och säger att ständigt är med i processen och 

berömmer när det är någon som gjort någonting bra och även då det är någon som gjort 

någonting dåligt. ”Om det är någon som blir ledsen så brukar jag påminna dem om att han 

eller hon fått 10 beröm och ett negativt omdöme. Det finns ingen anledning att bli deppig för 

att jag kritiserar dig, utan tänk istället på de 10 gånger du fått beröm”. (Stig Sjöberg, Fabas, 

27 april 2009) Även Hampus Hedelius nämner att det är viktigt med att ge beröm och 

feedback. Han yttrar sig på följande sätt: ”Om man berömmer folk så mår folk bra. Det var 

någon som sa att man skall berömma alla minst en gång per dag, och det är bara att man 

lyfter fram allting positivt. Om det finns en massa skit så finns det alltid någonting positivt i 

det”. (Hampus Hedelius Hello & Friends, 22 april 2009)

Vad beträffar frågan om hur cheferna anser att de anställda kan motivera dem svarade 

cheferna i vår undersökning att de anställda till väldigt stor del hjälper till att påverka chefen. 

Om de anställda gör ett bra arbete så blir även cheferna stimulerade och är de anställda inte 

engagerade så blir det givetvis tvärt om. Gunilla Sax säger bland annat hon finner arbetsglädje 

då det går bra för andra.
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Vidare säger hon ”Jag blir glad av att dom är motiverade.” (Gunilla Sax, Barometern, 28 

april 2009) Detta kan enlig våra respondenter även ha en negativ inverkan. 

Emelie Lund säger att om inte chefen skulle vara motiverad så är det helt omöjligt att själv 

vara motiverad. Emelie Lund fortsätter: ”Hon är ju ändå högt uppe, det är ju ändå hon som 

styr båten. […] om inte hon skulle vara motiverad skulle ju inte nån vara det”. (Emelie Lund, 

Barometern, 22 april 2009) Även Andreas Leijon är inne på samma spår och säger att om en i 

gruppen är nere så är det lätt att det blir en ond spiral och att han eller hon sänker andra i 

gruppen.

En annan källa till motivation kommer enligt respondenterna från att kunna bevisa saker både 

för sig själv och för andra. Det kan tillexempel vara att genomdriva och slutföra ett projekt, 

trots att förutsättningarna kanske inte alltid varit de bästa. Jörgen Pettersson säger att det 

handlar om att bevisa saker för honom. ”Att bevisa att nu jävlar, även fast förutsättningen inte 

varit så bra”. (Jörgen Pettersson, Ölandsbladet, 23 april 2009) En annan källa till att finna 

motivation i arbetsvardagen är enligt de svarande cheferna att nå uppsatta mål och resultat. 

Jörgen Pettersson nämner bland anat att han får motivation då han når ett resultat. ”När man 

når fram till det man har som ambition, det är då man blir mer motiverad.” (Intervju Jörgen 

Pettersson, Ölandsbladet) Dock sade en av de svarande att det händelsevis inte behöver vara 

framgång i ett projekt, utan det snarare att det rör sig om en sorts tävlingsinstinkt, att tävla 

mot andra förlag. Stig Sjöberg, VD på Fabas, säger ”Det som driver mig är nog att jag har en 

sorts tävlingsinstinkt, och det finns ett antal förlag som vi spelar mot, det är nog det som 

driver mig mest”. (Stig Sjöberg, Fabas, 27 april 2009)

Vad beträffar att bli motiverad som chef, både från sina anställda och från omgivningen, samt 

i vilket utsträckning som cheferna påverkas av omgivningen, säger cheferna i vår 

undersökning att de påverkas både positivt och negativt av sin omgivning. Vidare säger de 

svarande cheferna säger att både interna- och externa omdömen är faktorer som påverkar 

deras motivation i väldigt hög grad. En faktor som uppkommit är bland annat 

försäljningssiffrorna, vilket både Stig Sjöberg och Andreas Leijon är inne på.

Stig Sjöberg säger att hans belöning inom mediebranschen kommer från hur deras produkter 

tas emot av kunderna. Han yttrar sig på följande sätt: ”Min belöning […] är att siffrorna som 

kommer in en gång i veckan uppvisar ett gott resultat.” (Stig Sjöberg, Fabas, 27 april 2009)

Andreas Leijon berättar att den mesta feedbacken kommer från läsarna. Han säger att göra en 
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produkt, i det här fallet olika tidningar, tjänster och events och sedan se hur de tas emot och få 

den direkta feedbacken är något stärker honom mycket.

De svarande cheferna i vår undersökning säger även att de självklart påverkas av sin 

omgivning, medvetet eller omedvetet. Om alla i gruppen, eller familjen och vänner mår dåligt 

eller har en dålig dag, så är det självklart att det smittar av sig och de själva mår dåligt. Både 

vad inspiration, samt även så pass att de kan känna sig stressade. Hampus Hedelius säger att 

allt som berör honom påverkar honom. Vidare säger han: ”Om min familj och vänner mår 

dåligt så är det klart att jag påverkas av det och mår dåligt själv. Både vad gäller inspiration, 

men även att man kan bli stressad”. (Hampus Hedelius, Hello & Friends, 22 april 2009)

Cheferna nämner också att de blir motiverade då de kan hjälpa till att stötta och ”lyfta upp” 

gruppen eller individer som är lite nere. Om till exempel en individ har varit lite hängig fast 

med chefens hjälp blir påverkad och blivit på bättre humör så tenderar detta till att öka 

motivationen hos chefen. Andreas Leijon säger att han tycker det är jätteskönt att få se sina 

medarbetare känna sig bättre, och att denna förändring påverkar honom. 

4.4 Hur chefen motiverar sig själv
Att vilja lyckas är en stor drivkraft när chefer motiverar sig och det är lite så Andreas Leijon 

talar om, att han ofta vill stå i centrum samt att göra så mycket utav livet som möjligt. 

Andreas Leijon berättar vidare att han har väldigt lätt att bli rastlös, fast han vänt på detta till 

en fördel genom att han motiveras av att inte kunna sitta och göra ingenting. Han berättar 

vidare att han haft denna rastlöshet ända sen han var liten och vuxit upp med den och lärt sig 

hantera den till att göra något bra utav den. Det med drivkraft kommer också Stig Sjöberg in 

på och att genom att han enligt sig själv är född till entreprenör har genom detta fått en inre 

drivkraft att vara tävlingsinriktad samt självbekräftande. Vidare berättar han att entreprenörer 

inte arbetar för att tjäna pengar, utan för att förverkliga en dröm.

Således kan sägas att om man gillar det man arbetar med så får man sin motivation utifrån 

arbetet vilket är lite som Hampus Hedelius talar om då han nämner att han inte behöver 

motivations i arbetet, eftersom hans arbetsuppgifter är så roliga i sig att han motiveras 

fullständigt av detta och är alltid glad och har hög motivation varje dag han går till jobbet. 

Dock lever inte alla chefer med denna arbetsglädje utan måste ha nya mål och nya projekt för 

att hela tiden som Gunilla Sax talar om att man just måste jobba efter både dels sina egna mål 



34

och företagets. Även faktorn att utvecklas hela tiden var något som Jörgen Petterson talade 

lite om:

”De e ju intressant att man har olika faser på ett jobb egentligen, när man börjar ett jobb så 

är man ju mer motiverad. Alltså man motiverar sig själv just de jag prata om att nu jag ska 

bevisa att de här går, det finns den här motivationen att lyckas hela tiden att bevisa 

någonting. Den finns väldigt starkt när man börjar med någonting och det är klart att man 

märker ju nu när man suttit här några år att den motivationen, den har man ju inte på samma 

sätt. Då handlar det om att hitta andra saker för att motivera sig själv egentligen […] det 

gäller att hitta nya vägar och nya projekt och kanske, det finns ju andra poster inom företaget 

som kan vara intressant som gör att man motiverar en att fortsätta ja utvecklas och bevisa 

saker för återigen”. (Jörgen Petterson, Ölandsbladet, 23 april 2009)

4.5 Hur upplevs kommunikationen mellan chef, anställda och externa källor 
Samtliga respondenter från de anställdas och chefens sida förespråkar en öppen ledarstil hos 

chefen. Respondenterna säger även att feedback, både från internt och externt håll är oerhört 

viktig och hjälper till att stärka den inre motivationen. Hampus Hedelius säger att han 

använder en öppen ledarstil och tillägger att det enda som funkar är att köra med en öppen 

ledarstil. Stig Sjöberg säger dock att han använder sig av en blandning mellan öppen och 

auktoritär.

Enligt våra respondenter så sker kommunikationen mellan anställda och chefer dagligen. Här 

fås också en daglig och rak feedback. Detta sker genom att hålla en öppen diskussionsnivå 

mellan de anställda och cheferna. Linda Bjelkendal säger att hon anser att chefens öppenhet 

gör så att hon kan prata direkt med honom. Även Mikael Johansson säger att det inte är några 

problem att säga direkt till chefen vad han tycker och tänker. Enligt Andreas Leijon återfinns 

feedbacken även i enkäter som delas ut till de anställda och som då återspeglar vad de 

anställda tycker om chefen. De tillfrågade cheferna i vår undersökning nämner att feedback 

kan ske både internt och externt och fås spontant eller direkt från både anställda och kunder.

Vidare säger våra respondenter att kommunikation mellan chef och anställd även sker via 

utvecklingssamtal. Alla de svarande cheferna nämner att feedbacken, både från internt och 

externt håll, absolut hjälper till att motivera dem och att den är oerhört viktig och värdefull. 

Samt att det är bra att som chef få veta vad som går bra och mindre bra. ”All feedback är bra 

feedback”. (Andreas Leijon, Cap & Design, 21 april 2009)
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Vad beträffar de anställda i vår undersökning svarar de att kommunikationen med chefen sker 

både via direkt kontakt och dagliga samtal och även via en rad andra kanaler. Robin Olofsson 

säger att han kan kommunicera med Hampus Hedelius via alla kanaler så som telefon eller 

MSN, det beror på vilket som passar bäst. Anna Müller säger kommunikationen med Andreas 

visserligen sker via dialog när de träffas. Annars sker den mest via mejl fortsätter hon.

Vad gäller faktorn ledarstil berättar chefsrespondenterna att de använder sig utav en blandning 

mellan olika stilar och att det gäller att anpassa sig efter situationen, de anställda och de 

förutsättningar som råder. ”Jag skulle säga att den är situationsanpassad. […] Olika 

personer behöver olika coachning”. (Andreas Leijon, Cap & Design, 21 april 2009) Även 

Jörgen Petterson är inne på samma linje och säger: ”Man får nog vara en blandning av olika 

ledarskapsstilar egentligen. Sen gäller det att anpassa lite grann för det förutsättningar som 

finns, den personal som finns”. (Jörgen Pettersson, Ölandsbladet, 23 april 2009) Dock säger 

de flesta utav cheferna i vår undersökning att den öppna ledarstilen är den som fungerar allra 

bäst. Jörgen Petterson säger bland annat att han är väldigt mycket för att individerna skall ha 

stor frihet då de jobbar. Även Gunilla Sax nämner att hon är situationsanpassad. Dock så 

förespråkar en öppen ledarstil, även om det ibland krävs mer auktoritära drag. De anställda 

respondenterna nämner att de upplever sin chef som en öppen och karismatisk ledare som är 

bra på att ta information och som upplevs som en i gänget. Linda Bjelkendal säger bland 

annat att hon upplever sin chef som en rak, tydlig och ärlig chef samt att han är öppen i sin 

ledarstil. Vidare säger de anställda respondenterna att de inte upplever sin chef som särskilt 

bestämde och auktoritär. Vi har också utifrån de svar vi erhålligt kunnat se att de anställda 

upplever att deras chefer är lyhörda och litar på sina anställda samt låter de anställda själva få 

ta ansvar och vara med i beslutsprocessen. Anna Müller säger att hon upplever sin chef som 

en i gänget och att han inte är särskilt auktoritär. Vidare berättar hon att chefen litar väldigt 

mycket på sina anställda samt låter dem själva ta ansvar. Hon får medhåll utav Emelie Lund 

som säger att hennes chef är öppen och lyhörd för vad de anställde tycker och tänker.

På frågan hur vida chefens uppfattade attityd och ledarstil påverkar de anställdas 

förhållningssätt till sin chef svarar samtliga av våra respondenter från de anställdas sida att

chefens attityd och ledarstil självklart påverkar kommunikationen och relationen enormt 

mycket. 



36

Anna Müller säger att hon självklart påverkas av chefens attityd och ledarstil. Hon säger: 

”Det blir såklart att man pratar på samma sätt [...], ju mer korrekt och auktoritärt en person 

uppträder, ju mer korrekt blir man själv”. (Anna Müller, Cap & Design, 28 april 2009) De 

anställda säger också att attityden och ledarstilen även påverkar på ett sådant sätt att det är 

betydligt lättare att våga prata och yttra sina åsikter samt snacka […] under lunchen med en 

chef som har en mer öppen ledarstil vilket syns tydligt i Emelie Lunds resonemang när hon 

säger detta om sin chef Gunilla Sax. 

”Hon visar ju alltid att hon är öppen för åsikter, hon visar alltid att hon är social, hon är ju 

väldigt så där att man kan småprata. Man kan snacka lite […] med henne i lunchrummet och 

sådär, och då blir det ju mer att man vågar säga att man vågar ju prata med henne i och med 

att hon visar att hon är öppen för dialog. Och även på de där småämnena att man kan prata. 

Alltså jag kan sitta och prata […]om min son med henne liksom.”

                                                                                   (Emelie Lund, Barometern, 22 april 2009)

Den öppna ledarstilen tenderar enligt våra respondenter till att de får en mer naturlig relation 

och större förtroende för sina chefer. En av respondenterna uttryckte sig på följande vis: 

”Hade han varit av den bestämda typen hade jag slutat direkt”. (Robin Olofsson, Hello & 

Friends, 23 april 2009)

4.6 Faktorer till chefers motivation: vad anställda tror och chefer anser
(Alternativen var; lön, status, makt, utvecklande som person, feedback, omväxling i arbetet)

Det viktigaste enligt samtliga respondenter förutom två chefer var att chefen fick utveckling i 

sitt arbete. Andreas Leijon berättar att om man skulle ha ett väldigt monotont jobb som var 

skittråkigt så skulle lönen inte vara särskilt intressant. Han påpekar dock att lönen absolut inte 

är oviktig faktor, fast det är annat som går före.                                                                                                                     

Andreas Leijon berättar sedan att just makten att kunna påverka och bestämma är jätteviktigt 

för honom och sätter det som den viktigaste faktorn. Jörgen Petterson berättar också att det 

absolut viktigaste i grund och botten är att man har ett utvecklande i arbetet. Han menar att 

det är väldigt viktigt att man inte bara står still och stampar i sitt arbete. Emelie Lund berättar 

också att hon tror att sin chef anser att det absolut viktigaste i sitt arbete är just utvecklingen.
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En faktor som också ansågs vara väldigt viktigt var omväxlingen i arbetet. Denna kom på en 

klar andra plats både hos de anställda som hos cheferna. På en tredje plats kom feedback från 

anställda som många pratade om var väldigt viktigt, dock hamnade tillsist på en tredjeplats.   

På en jämn sistaplats kom känslan av makt, status och lön som de minst bidragande faktorerna 

till motivation. De anställda hade dessa tre faktorer på samma ”poäng”, medan cheferna hade 

makt som minst viktig faktor, tätt följt av status och lön. Gunilla Sax berättar dock att de inte 

är oviktiga, utan bidrar också till mycket motivation. Hon uttalar sig bland annat såhär: ”Det 

är viktigt att ha makt om man vill göra någonting” (Intervju Gunilla Sax, Barometern)

Nedan kommer nu en redovisning av vad alla intervjurespondenter har svarat i denna fråga. 

De svarande har alltså graderat dessa sex faktorer där sex är den viktigaste och ett är den 

minst viktiga faktorn. 

Chefernas svar

Faktor

Cap & 

Design Barometern

Ölands 

Bladet Fabas

Hello & 

Friends

Lön 2 4 4 2 2

Status 1 1 5 3 3

Känslan av makt 6 2 1 1 1

Utvecklandet som person i arbetet 5 6 6 6 5

Feedback från anställda 3 3 3 4 4

Omväxling i arbetet 4 5 2 5 6

Anställdas svar

Faktor

Cap &

Design Barometern

Ölands 

Bladet Fabas

Hello & 

Friends

Lön 1 3 3 1 3

Status 3 4 1 2 1

Känslan av makt 2 2 2 3 2

Utvecklandet som person i arbetet 6 6 6 6 6

Feedback från anställda 5 1 4 4 5

Omväxling i arbetet 4 5 5 5 4

Modell 4.1 – Vad motiverar chefer mest och 
vad tror anställda motivera sina chefer mest



38

4.7 Vad gör chefer och anställda omotiverade
Respondenter i vår undersökning säger att deras brist på motivation har en stor potential att 

smitta av sig på deras omgivning och att det märks på ett tydligt sätt. Emelie Lund berättar att 

om hon själv eller någon annan har en dålig dag så smittar irritationen av sig. Hon fortsätter 

med att berätta den negativa stämningen sprider sig jättefort då gruppen är så tight. Hon får 

även medhåll från Stig Sjöberg som säger hans humör påverkar hans anställda väldigt mycket. 

”Är jag på dåligt humör eller ser bekymrad så blir även medarbetarna det.” (Stig Sjöberg, 

Fabas, 27 april 2009) Och det får medhåll av Gunilla Sax som säger att hon upplever att de 

anställda blir lika omotiverade som hon känner sig.

Vidare säger våra respondenter att faktorer som gör dem omotiverade kommer från både 

internt och externt håll. Enligt våra respondenter kan det röra sig om när de stöter på 

motgångar, Andreas Leijon nämner att han blir omotiverad då han saknar omväxling i arbetet 

eller då arbetet upplevs som tråkigt och monotont. Även Gunilla Sax säger att hon blir 

omotiverad då arbetet upplevs som tråkigt. Andra faktorer som nämns är att känslan av 

utmaning saknas, eller då känslan av att utvecklas inte längre finns kvar. Jörgen Pettersson 

uttrycker det på följande vis: ”Det som gör en omotiverad [...] är ju när utmaningen inte 

längre finns kvar”. (Jörgen Pettersson, Ölandsbladet, 23 april 2009) Enligt våra respondenter 

kan även faktorer så som allt för byråkratiska processer och långa tradiga möten sänka 

motivationen. Andreas Leijon uttrycker sig såhär: ”Jag gillar inte någon byråkratisk process, 

att det blir för mycket långbänk, utan jag gillar när det går snabbt”. (Andreas Leijon, Cap & 

Design, 21 april 2009) Även påverkningsgraden från internt håll är något som respondenterna 

nämner och det rör sig då om faktorer så som när gruppen eller anställda hamnar i en svacka. 

Andreas Leijon säger att han påverkas då andra i gruppen mår dåligt samt att han även 

påverkar de anställda då han själv mår dåligt. Han uttrycker sig på följande viss:” [...] om 

hela gruppen [...] hamnar i någon negativ bit så är det klart att det sänker mig också”.

(Andreas Leijon, Cap & Design, 21 april 2009)

Vad beträffar de anställda respondenterna nämner bland annat Linda Bjelkendal att hon 

upplever att hon blir omotiverad då känslan av att få gehör uteblir eller då hennes idéer inte 

tas emot samt då hon inte får den feedback som hon tycker att hon förtjänar. Anna Müller 

nämner att faktorer som att inte tas på allvar minskar motivationen. Mikael Johansson nämner 

att han blir omotiverad då han känner sig i bakgrunden samt vid de tillfällen då han inte får 

göra saker på det sättet som han själv skulle vilja.
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De anställda respondenterna nämner även att faktorer som att lägga ner mycket tid och kraft 

på frågor som chefen i sin tur inte tycker är viktiga eller förstår hur mycket jobb som krävs för 

att utföras gör dem omotiverade. Emelie Lund säger att hon finner omotivation då hon sätts 

inför en arbetsuppgift som de inte förstår, samt då hon rent allmänt har en dålig dag.
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5 ANALYS
I detta kapitel analyserar vi den insamlade empirin med stöd i teori samt ställer dessa mot 
varandra.

5.1 Vägen mot toppen

Det chefsrespondenterna tar upp när de pratar om sin väg till sin position idag är att det är en 

drivkraft att lyckas och att uppnå sina egna mål. Andreas Leijon säger han att redan i tidig 

ålder hade auktoritetsproblem och alltid har haft ambitionen att få bestämma. Han berättar 

vidare att hans drivkraft är helt enkelt att få bestämma, vilket han inte myglar om. Detta är

vad Mullins (2002:302) tar upp då hon nämner att individer skiljer sig från varandra när det 

gäller behov, ambitioner och att sätt att uppnå sina mål. För att en individ skall lyckas så 

behöver man ha en stark vilja att ständigt utvecklas och för att vara chef måste man kunna ge 

direktiv och vara säker i sin chefsroll. Mullins (2002:418) tar också upp att 

grundföreställningen gällande motivation är den inre drivande kraften hos individer, där de 

försöker uppnå vissa mål för att tillgodose sina behov eller vissa förändringar. Det är lite så 

Jörgen Petterson resonerar genom att han ställer höga krav på sig själv och genom detta har 

högt satta mål för sig själv som han frekvent vill uppnå. 

Den inre motivationen beskriver också Boethius & Ehdin (1994:39f) att den är fast förankrat i 

aktören och det som individen finner är meningsfullt. Detta hjälper inte vara individen att hitta 

den rätta vägen utan frigör också oanade krafter som utgör likt en personlig generator som ger 

individen kraft. Detta är Hampus Hedelius ett gott exempel på när han inte ville arbeta med att 

tillgodose andras mål i sitt yrkesliv. I stället för detta så startade han sitt eget företag för att 

just få arbeta precis med det han vill och på så sätt arbeta mot sina egna mål. Jörgen

Pettersson diskuterar också kring detta att man måste hitta nya vägar och projekt i sitt arbete 

och kanske söka andra poster inom företaget för att på så sätt utvecklas ännu mer som person 

och på så sätt känn att det man arbetar med är meningsfullt för honom som person.

5.2 Hur chefer och anställda motiverar varandra

Bakka (2006:170) menar att feedback, eller återkoppling, är av enormt stor betydelse för 

organisationer, både internt och externt. Vi har i denna uppsats, utifrån de svar vi erhållit från 

våra respondenter, kunnat se att faktorer så som intern feedback samt en öppen och ständig 

omfattande kommunikation mellan chef och anställd är en av grundstommarna till att bygga 

upp en bra relation mellan chef och anställd. En relation som i sin tur bidrar till att stärka 

motivationen, inte bara hos de anställda, utan även hos chefen. 



41

Vidare har vi kunnat konstatera att de anställda tycker sig märka att chefen blir motiverad då 

de anställda uppvisar upp en positiv inställning och visar att de strävar mot samma mål som 

chefen, samt visa sig delaktiga och engagerade. Detta är något som bland annat Linda 

Bjelkendal nämner då hon säger att hon upplever det som att chefen blir motiverad då hon gör 

så att chefen känner att hon strävar mot samma mål som sin chef, samt då hon kommer med 

idéer om hur arbetet kan förnyas. Således kan det enligt de anställda sägas 

motivationsfaktorer till viss del påverkar chefens motivation. Bakka (2006:178) nämner att till 

motivationsfaktorerna räknas bland annat erkännande. Sålunda kan sägas att då de anställda 

visar att de strävar mot samma mål som chefen infrias att chefen får erkännande för sina idéer. 

Det vill säga de mål som chefen satt upp. Därigenom blir det så som Boethius & Edin 

(1994:39) säger då de menar att den inre motivationen är fast förankrad i aktören och det som 

han eller hon finner meningsfullt. Detta är även något som Sthyre (2006:137) är inne på då 

han nämner att motivationsfaktorerna, enligt Herzberg, är beroende av varje individ och 

påverkas av individens egna önskemål. Samt att det är dessa faktorer som bestämmer en 

persons tillfredsställelse.

Det har även uppkommit att feedback är en essentiell del för att få motivation. Både vad det 

gäller chefernas sätt att få motivation och de anställdas sätt att bygga upp sin motivation. 

En viktig faktor som de anställda respondenterna lyfte fram för att få motivation var vikten av 

att chefen är omtänksam och visar uppskattning samt ger feedback, uppmuntran och gör så att 

de anställda känner sig som en viktig del av företaget. De anställda vill få en känsla av att vara 

en viktig medarbetare och även få erkännande för sin arbetsinsats, samt att chefen ger sig tid 

att lyssna på vad de har att säga och visar att hon bryr sig om vad den anställda har att säga. 

Linda Bjelkendal säger bland annat att hon blir motiverad då chefen ger uppmuntran samt då 

han visar omtanke, lyssnar och gör så att hon känner sig som en viktig medarbetare. Således 

är det viktigt att förstå att chefen i sin tur bidrar till att motivera sina anställda och det blir 

därigenom lite så som Mullins (2002:661) nämner då hon menar att feedback rör sig om i 

vilken utsträckning ett arbetsmoment resulterar i direkt och tydlig information om 

effektiviteten av en arbetsinsats. Med detta menar vi att chefen har ett visst ansvar för att 

påvisa att den ansträngning som lagts ner av den anställda också uppskattas utav chefen.

Detta är även något som Maslow lägger stor vikt vid och som återfinns i det fjärde steget i 

hans behovstrappa. Bakka (2006:174f) nämner att det fjärde steget i Maslows behovstrappa 

kallas för självhävdelsebehov och inkluderar faktorer så som erkännande och uppmärksamhet 
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från andra. Dessa faktorer är nödvändiga för att tillslut kunna nå det femte steget som rör 

självförverkligande och omfattar att som individ fritt få utveckla sina anlag och möjligheter, 

”to become everything that one is capable of becoming” (Maslow 1943, Bakka, 2006:175)

Vi har även kunnat se att en ständig dialog mellan chef och anställd hjälper till att stärka både 

de anställda respondenternas motivation och chefernas motivation. Detta faller väl i linje med 

det som Mullins (2002:420) skriver då hon nämner att många forskare anser att motivation 

växer fram ur sociala relationer och i umgänget med andra människor. 

Via de anställda respondenternas svar har vi kunnat se att för att motivera sin chef så görs 

detta genom att vara öppen, rak och ärlig. Det handlar om att ständigt ge feedback, föra en 

dialog samt lägga fram sina åsikter och värderingar. Mullins (2002:702) menar dock på att det 

blir svårt för de anställda att våga lämna ärlig feedback i de organisationer som styrs av en 

ledare som använder sig utav ”power and fear” i sitt sätt att leda. Detta är emellertid inget som 

vi har kunnat se att de anställda upplever då de säger sig ha en bra och öppen direkt kontakt 

med sina chefer vilket syns tydligt i Emelie Lunds resonemang när hon säger detta om sin 

chef Gunilla Sax:

”Hon visar ju alltid att hon är öppen för åsikter, hon visar alltid att hon är social, hon är ju 

väldigt så där att man kan småprata. Man kan snacka lite skit med henne i lunchrummet och 

sådär, och då blir det ju mer att man vågar [...] prata med henne i och med att hon visar att 

hon är öppen för dialog. Och även på de där småämnena att man kan prata. Alltså jag kan 

sitta och prata [...] om min son med henne liksom”.

                                                                                 (Emelie Lund, Barometern, 22 april 2009)

I de svar vi erhålligt från de intervjuade cheferna har vi kunnat se att de anställda anses bidrar 

till chefens motivation genom att göra ett bra arbete. Detta resulterar enligt våra 

chefrespondenter till att han eller hon blir motiverad. Vi har också kunnat se att motivation 

även uppstår genom andra individers sinnesstämning. Gunilla Sax säger bland annat hon 

finner arbetsglädje då det går bra för andra. ”Jag blir glad av att dem är motiverade.” (Gunilla 

Sax, Barometern, 28 april 2009) Dock kan denna sinnesstämning även verka åt andra hållet. 

Hampus Hedelius uttrycker det på följande sätt: ”Om min familj och vänner mår dåligt så är 

det klart att jag påverkas av det och mår dåligt själv. Både vad gäller inspiration, således 

även att man kan bli stressad”. (Hampus Hedelius, Hello & Friends, 22 april 2009) 
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Detta skulle till viss del kunna appliceras på Maslows funderingar kring de mänskliga 

begären. Ser vi till Bakka (2006:174f) skriver han att det tredje steget i Maslows trappa 

handlar just om behovet av mänsklig närhet genom vänner och familj.

Vidare har vi kunnat se att cheferna säger sig uppleva att de stärker sina anställda då han eller 

hon får med sig sina anställda och då han eller hon kan få alla de anställda att dela samma 

visioner och sträva mot samma mål. Vi har också kunnat se att även cheferna är inne på 

feedback-spåret och säger att de tycker sig se att feedback och respons på vad som är bra samt 

då de lyfter fram de positiva egenskaperna hos individerna i stor grad ökar motivationen hos 

de anställda.

5.3 Hur chefen motiverar sig själv
Många av cheferna talar om sin drivkraft att lyckas vilket också Björklund (2001:28) tar upp 

när hon beskriver sinnesmotiverat beteende. Hon menar att detta är ett beteende som utförs för 

sin egen vinnings skull och inte med syfte att förvärva någon form utav materiell- eller social 

belöning. Stig Sjöberg diskuterade kring detta, eftersom han är född entreprenör och arbetar 

efter detta. Han beskriver att en entreprenör inte arbetar för att tjäna pengar, utan att 

förverkliga en dröm. Andreas Leijon berättar att han är en person som lätt blir rastlös, vilket 

han vänt till något positivt i sitt arbete. Genom att han aldrig riktigt kan sitta ner och göra 

ingenting så integrerar han med mycket och han har en stor vilja att kunna bestämma på 

företaget. Mullins (2002:660) berättar att den inneboende motivationen förbättras bland annat 

genom övervägande av arbetet och individens inställning till att arbeta. Genom att han hela 

tiden vill göra någonting och vill vara delaktig i mycket så motiveras han desto mer just 

därför han hela tiden är engagerad med en rad olika uppgifter. 

Enligt Sthyre (2006:137) som diskuterar kring Herzberg berättar om att varje individ påverkas 

utav egna önskemål gällande motivationsfaktorerna. Dock kan man bara tillfredställas i den 

utsträckningen om finns inom arbetet, man måste helt enkelt hålla sig till företagets mål 

samtidigt som man har egna mål som vill uppfyllas. Gunilla Sax berättar att hon hela tiden 

jobbar både mot sina egna och företaget mål. Hon vet att om tidningen går bra och uppnår 

resultat så blir hon motiverad av detta, fast såklart har hon egna mål med sitt arbete och 

strävar efter det också. Det går bra att ha både företagets och sina egna mål lite 

sammankopplade, eftersom oftast när man gör ett bra jobb så går tidningen bra också. 

Det finns också människor som inte vill låta sig bestämmas utav vad företaget vill att man 
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skall göra och startar eget. Hampus Hedelius gjorde detta och arbetar idag med precis det han 

vill göra. Eftersom det är hans företag så vill han såklart att det ska gå bra så han egna och 

företagets mål ses som samma mål. Björklund (2001:28) berättar att den inre motivationen där 

man engagerar sig i uppgifter för sitt eget nöjes skull är den kraftfullaste formen av 

motivation. Denna menar Björklund tenderar till förhöjd prestationsförmåga, kreativt 

tänkande, vilja att ta sig an andra uppgifter med mera. Detta var den rätta vägen för honom, 

eftersom han varje dag vaknar upp glad och motiverad när han skall starta sin arbetsdag. 

Genom detta så har han aldrig någon brist på motivation och anser att han inte behöver 

motivation från andra håll, eftersom han har startat företaget själv och därigenom hela tiden

vill nå goda resultat både för sig själv och för företaget. 

Detta är något som Boethius & Ehdin (1994:38) tar upp då de nämner att de individer som har 

satsat på att utveckla sig själva och som skapar goda resultat som de tro på, inte behöver 

någon som motiverar dem. Detta skapar en situation som Boethius & Ehdin (1994:39f) 

förklarar att genom då individen känner att ens arbete är meningsfullt, skapar oanade krafter 

som skapar en såkallad personlig generator som ger personlig och individuell kraft. 

Detta som Boethius & Ehdin (1994:39f) att den inre motivationen är fast förankrat i vad 

aktören finner är meningsfullt och hjälper att hitta den mest motiverande vägen inom arbetet 

diskuterar också Jörgen Petterson om. Han menar att det finns olika faser i arbetet, när man 

först startar på ett arbete är man motiverad och vill bevisa någon, dock så försvinner detta mer 

och mer ju längre tid man är på arbetet. Jörgen Petterson berättar att det är just viktigt att hitta 

nya vägar och nya projekt inom arbetet för att just motivera sig i sin vardag och hitta vägen 

till motivation. 

5.4 Hur upplevs kommunikationen mellan chef, anställda och externa källor

Enlig Bakka (2006:170) så är feedback begreppet, psykologiskt sett, kolossalt viktigt vid 

studier rörande mänsklig kommunikation. Utgår här utifrån de svar vi erhållit både från 

chefrespondenterna samt respondenterna från de anställdas har vi kunnat konstatera att en 

öppen ledarstil är den ledarstil som uppskattas mest och även är den mest använda inom de 

organisationer som vi undersökt. 
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Vidare har vi kunnat se att respondenterna från de anställdas sida finner det betydligt lättare 

att våga prata och yttra sina åsikter med en chef som bedriver en mer öppen ledarstil samt att 

den tenderar till att skapa en mer naturlig relation med större förtroende för sina chefer. 

Bakka (2006:207) nämner att den demokratiske ledaren är en ledare vilken utövar 

grupporienterat ledarskap. Detta är något vi tycker faller väl i linje med ett öppet ledarskap. 

Stig Sjöberg är inne på linje och säger ”Det gäller ju hela tiden att nyttja `Management by 

walking´ som jag ägnar mig åt. Jag går hela tiden och sitter sällan på mitt rum utan är ute 

och med i processen. Jag berömmer ju när det är någon som gjort något bra, dock är det 

något som är dåligt så får de veta det också.” (Stig Sjöberg, Fabas, 27 april 2009)

Vi har även utifrån de anställda respondenterna även kunnat se att chefens attityd och ledarstil 

också har en viss inverkan på de anställdas sätt att själva kommunicera med chefen. 

Anna Müller säger bland annat: ”Det blir såklart att man pratar på samma sätt [...], ju mer 

korrekt och auktoritärt en person uppträder, ju mer korrekt blir man själv”. (Anna Müller, 

Cap & Design, 28 april 2009)

Dock nämner några utav cheferna att det är oerhört viktigt att ha en situationsanpassad

ledarstil, även om de i så stor mån som möjligt försöker använda sig av en så öppen ledarstil 

som det går. Andreas Leijon uttrycker sig på följande vis: ”Jag skulle säga att den är 

situationsanpassad. […] Olika personer behöver olika coachning” (Andreas Leijon, Cap & 

Design, 21 april 2009) Även Jörgen Petterson är inne på samma linje och säger: ”Man får nog 

vara en blandning av olika ledarskapsstilar egentligen. Sen gäller det att anpassa lite grann 

för det förutsättningar som finns, den personal som finns”. (Jörgen Pettersson, Ölandsbladet, 

23 april 2009) Och de får medhåll av Gunilla Sax som nämner att hon är situationsanpassad. 

Dock så förespråkar hon en öppen ledarstil, även om det ibland krävs mer auktoritära drag.

Vi har även via de svar som vi erhållit från våra respondenter kunnat se att kommunikationen 

mellan de anställda och chefen sker dagligen. I denna kommunikation fås också en daglig 

feedback vilket i sin tur ökar motivationen. Detta faller väl i linje med det Mullins (2002:420) 

skriver då hon nämner att många forskare anser att motivation växer fram ur sociala relationer 

och i umgänget med andra människor.
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Vidare säger chefsrespondenterna att kommunikation mellan chef och anställd även sker via 

utvecklingssamtal. Feedbacken återfinns också i enkäter som delas ut till de anställda och som 

då återspeglar vad de anställda tycker om chefen.

Således uppstår en feedback från de anställda till chefen, något som Mullins kallar för 

”Upward feedback.” Enligt Mullins (2002:911) kan ”Upward feedback” beskrivas som en 

uppåtgående granskning eller bedömning vilken involverar underordnades syn på chefer. 

Detta kan enligt Mullins (2002:702) hjälpa till att bedöma managerns förmåga att acceptera 

konstruktiv kritik. Det blir därigenom så som Andreas Leijon säger att det som chef är bra att 

få veta vad som går bra och mindre bra. Vidare säger han ”All feedback är bra feedback”.

(Andreas Leijon, Cap & Design, 21 april 2009)

Vi har även via de svar som chefrespondenterna avlagt kunnat se att både intern- och extern 

feedback är en extremt viktig källa till att finna motivation i arbetsvardagen.

Mullins skriver bland annat om 360° feedback vilket enligt Mullins (2002:702) innebär att en 

individ får kommentarer och bedömningar från olika grupper inom organisationen. Dessa kan 

innefatta kamrater, underställda, chefer och möjligen kunder. Detta är något som Stig Sjöberg 

är inne på då han säger att hans belöning inom mediebranschen främst kommer från 

försäljningssiffrorna, att se hur deras tidningar mottas av kunderna, och få direkta siffror som 

uppvisar ett gott resultat. Vidare säger Stig Sjöberg att dessa siffror blir som ett betyg både för 

honom själv och även för de anställda. ”Är rapporten bra blir man väldigt lycklig och är den 

dålig blir man nedstämd”. (Stig Sjöberg, Fabas, 27 april 2009) Därigenom kan vi se att 

externa faktorer till stor del påverkar motivationen hos både chef och anställd.

Detta är något som även Anders Leijon är inne på då han säger att skapa en produkt, i det här 

fallet olika tidningar, tjänster och event, och sedan se hur de tas emot och få den direkta 

feedbacken är av stor vikt för motivationen. Vidare säger Anders att han uppfattar det som att 

de är väldigt nära våra läsare. Han fortsätter ”Vi har vårt forum och bloggar och sådär så […] 

det tycker jag är allra, allra roligast, att man är så nära läsaren hela tiden”. (Andreas Leijon, 

Cap & Design, 21 april 2009)
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5.5 Faktorer till chefers motivation: vad anställda tror och chefer anser

(Alternativen var; lön, status, makt, utvecklande som person, feedback, omväxling i arbetet)

Utifrån de svar som vi erhållit från de svarande cheferna har vi kunnat konstatera att 

utvecklandet som person i arbetet är det som prioriteras mest utav de faktorer som vi 

tillhandahöll cheferna. Detta följdes tätt upp av faktorn omväxling i arbetet.

Därigenom kan vi se att de mest påtagliga faktorerna för att chefen skall bli motiverad 

kommer från element inom den så kallade inre motivationen. Mullins (2002:419) nämner 

bland annat att inre tillfredsställelse kan härledas till själva arbetet i sig, intresset för arbetet, 

och möjligheten att utvecklas och växa som person.

Den faktor som hamnade på tredjeplats var att få feedback från de anställda. Även detta faller 

väl i linje med faktorerna inom den inre motivationen. Här nämner Mullins (2002:419) att 

känslan av att få positiv erkännande och uppskattning, samt bli behandlad på ett omtänksamt 

och hänsynsfullt sätt ses som psykologiska belöningar vilket stärker den inre motivationen.

Bakka (2006:178) refererar till Herzbergs tvåfaktors teori och nämner att till 

motivationsfaktorerna, vilka påverkar graden av tillfredsställelse, och som skapar motivation, 

hör prestation, erkännande, själva arbetet, ansvar samt avancemang. Vilket till viss del 

stämmer överens med Mullins ovanstående resonemang rörande feedback och inre 

motivation.

Enligt våra svar från representanterna för cheferna har vi kunnat se att lön är den faktor som 

hamnar på en fjärde plats när det gäller faktorer som hjälper till att motivera cheferna.

Andreas Leijon berättar att lönen inte är en så viktig faktor, även om den inte är helt oviktig. 

Han menar också på att lönen inte skulle kunna hålla honom kvar om arbetet upplevdes som 

monotont och tråkigt. Det blir därigenom så som Sthyre (2006:137) nämner då han säger att 

Herzberg, likt Maslow, betraktar lön som en faktor av mindre betydelse. En anställd kan 

sålunda vara missbelåten om lönen inte är bra, dock kan den inte i sig skapa positiv 

motivation även om den upplevs som tillräcklig.

Bakka (2006:178) skriver om Herzbergs två faktors teori och nämner där att hygienfaktorerna 

kan påverka graden av otillfredsställelse, dock kan de inte skapa motivation. Till dessa 

hygienfaktorer räknar Bakka bland annat in lön. Därmed har vi kunnat se att Herzbergs teori i 
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detta fall inte till fullo stämmer med respondenternas svar. Även om lönen inte hamnar 

särskilt högt upp i skalan så anses den heller inte vara helt obetydlig.

Björklund (2001:7) nämner att enligt Herzberg så beror arbetsmotivationen på hygienfaktorer 

(lön och prestige) och motivationsfaktorer (prestation och ansvar). Fortsatt skriver Björklund 

att Herzberg menar på att en individ kommer att bli motiverad om båda dessa behov är 

uppnådda. Detta är något som vi har kunnat se passar bra in på de svarande cheferna då just 

utvecklandet som person i arbetet, omväxling i arbetet och feedback från de anställda är de 

faktorer som prioriteras högst. Enligt våra chefers svar har vi kunnat se att status är den faktor 

som hamnar näst sist.

Mullins (2002:419) nämner att Extrinsic motivation (yttre motivation) går att relatera till 

märkbara, konkreta och materiella belöningar såsom löne- och extraförmåner, befordran, 

säkerhet samt avtal om service, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Utifrån Mullins teorier och de svar som cheferna uppgett kan vi då konstatera att både inre 

och yttre faktorer påverkar chefernas motivation och det blir där igenom så som Björklund 

(2001:28) nämner då hon menar att en central utgångspunkt i teorin om självbestämmande är 

att personer inte bara arbetar för de yttre belöningarna, utan även för att tillfredsställa 

psykologiska behov, såsom självständighet, kompetens och liknande.

Ser vi istället till de anställda respondenternas svar kan vi konstatera att deras bild av vad som 

motiverar chefen överensstämmer mycket väl med de svar som cheferna gav. Enligt de svar vi 

har fått in via de anställda i vår undersökning så tror majoriteten av de anställda att det som 

motiverar cheferna mest är utvecklandet som person i arbetet. Detta följs sedan av faktorn 

omväxling i arbetet. På tredje plats finner vi elementet feedback från de anställda. Således kan 

vi konstatera att de anställda har en bra uppfattning om vad det är som gör chefen motiverad. 

Den största avvikande skillnaden mellan respondenterna från chefernas och de anställdas sida 

återfinns då de tre sista faktorerna skall kategoriseras. Ser vi till de anställdas svar så uppfattas 

faktorerna status, lön, och känslan av makt ha ett lika stort värde för att chefen skall bli 

motiverad, medan cheferna i sin tur rangordnade dessa faktorer i ordningen; lön, status och 

känslan av makt.
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Utifrån dessa svar har vi kunnat konstruera två olika modeller vilka vi har valt att kalla för 

Morotskakan. Den ena (5.1) indikerar i vilken utsträckning de olika faktorerna uppskattas av 

cheferna och vad som motiverar dem mest. Den andra (5.2) påvisar vilka faktorer som de 

anställda ansåg att chefen skulle uppskatta och bli mest motiverad utav.

5.6 Vad gör chefer och anställda omotiverade
Utifrån de svar vi erhållit från både de anställda och chefsrespondenterna har vi kunnat se att 

deras omotivation har en stor potential att smitta av sig på omgivningen samt att det är väldigt 

lätt att själv smittas av de individer i ens omgivning som är på dåligt humör.  

Andreas Leijon säger att han påverkas då andra i gruppen mår dåligt samt att han även 

påverkar de anställda då han själv mår dåligt. Han uttrycker sig på följande viss: Om hela 

gruppen [...] hamnar i någon negativ bit så är det klart att det sänker mig också”. (Andreas 

Leijon, Cap & Design, 21 april 2009) Gunilla Sax säger att hon upplever att de anställda blir 

lika omotiverade som hon själv känner sig. Hon får medhåll av Emelie Lund, anställd på 

Barometern, som säger att om hon själv eller någon annan har en dålig dag så smittar 

Lön

Status

Känslan av makt

Utvecklandet som person i
arbetet

Feedback från anstäl lda

Omväxling i  arbetet

Modell 5.1 Vad anser sig chefen bli 
mest motiverad av utifrån faktorerna:
 Lön
 Status
 Makt
 Utvecklande som person
 Feedback
 Omväxling i arbetet

Modell 5.1 Morotskakan – Marcus Calland & Magnus Holmgren. 
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 Omväxling i arbetet
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irritationen av sig och att den negativa stämningen sprider sig jättefort då gruppen är så tight. 

Även Stig Sjöberg som säger hans humör påverkar hans anställda väldigt mycket. ”Är jag på 

dåligt humör eller ser bekymrad så blir även medarbetarna det”. (Stig Sjöberg, Fabas, 27 

april 2009) Detta stämmer väl överens med Mullins teorier rörande motivation. Mullins 

(2002:419) nämner att motivation är en komplicerad fråga samt att det är något väldigt 

personligt och påverkas av en rad faktorer. Vidare säger Mullins (2002:420) att motivation 

uppstår i umgänget med andra människor samt motivationen i hög grad även påverkas av 

förändringar i arbetsmiljön.

Mullins (2002:419) nämner även att motivation är relaterbart till känslan av utmaning samt att 

ha presterat något. Detta är något vi kunnat se stämmer väldigt bra då våra respondenter säger 

att deras omotivation uppstår då de stöter på motgångar. 

Andreas Leijon nämner att han blir omotiverad då han saknar omväxling i arbetet eller då 

arbetet upplevs som tråkigt och monotont. Även Gunilla Sax säger att hon blir omotiverad då 

arbetet upplevs som tråkigt. Andra faktorer som nämns är känslan av att utmaning saknas, 

eller då känslan av att utvecklas inte längre finns kvar. Jörgen Pettersson uttrycker det på 

följande vis: ”Det som gör en omotiverad [...] är när utmaningen inte längre finns kvar”. 

(Jörgen Pettersson, Ölandsbladet, 23 april 2009) Linda Bjelkendal att hon upplever att hon 

blir omotiverad då känslan av att få gehör uteblir eller då hennes idéer inte tas emot samt då 

hon inte får den feedback som hon tycker att hon förtjänar. Vilket stämmer bra överens med

Mullins (2002:419) teori om att motivation uppstår genom känslan av att få positivt 

erkännande och uppskattning.

Således kan det sägas att bristen på motivation är en form av negation till de teorier som anses 

skapa motivation. Med andra ord, när de teoretiska faktorer som uppfattas ge motivation 

uteblir uppstår följaktligen en omotivation.
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6 SLUTSATS & DISKUSSION 
I detta kapitel redogör vi för de svar vi kommit fram till rörande chefers motivation i 
vardagen.

Vi har, utifrån de svar vi erhållit från samtliga respondenter, kunnat se att feedback är en 

oerhört viktig källa till att kunna stärka och bygga upp den egna motivationen. Därför ser vi 

att det är av yttersta vikt att både chefer och anställda får en inblick och förståelse för detta 

och kontinuerligt bidrar till att ge varandra feedback, vilket på sikt bidrar till att den egna 

motivationen stärks. Vidare har vi kunnat se att både de anställdas och chefers humör har en 

stor potential och tendens till att smitta av sig på omgivningen samt att anhörigas negativa 

stämning i både chefens och de anställdas omgivning lätt uppfattas och smittar av sig på dem 

själva. Därvid anser vi att blir det viktigt att förstå att man både som chef och anställd väldigt 

lätt påverkar de individer som figurerar i ens omgivning. Vi anser därför att det finns ett stort 

värde i att i så stor mån som möjligt försöka hålla tillbaka den negativa känslan så att den inte 

speglar av sig på sina respektive. Dock anser vi att det icke får gå till överdrift, utan att de 

svarande måste kunna få utlopp för sina känslor.

Vi har även funnit att både yttre och inre faktorer till stor del påverkar både de anställdas och 

chefernas motivation både i positiva och negativa ordalag. Till de yttre faktorerna kan 

exempelvis räknas in: Feedback från kunder, hur produkten tas emot, försäljningssiffror och 

dialog. Dessa yttre faktorer anses både stärka och sänka motivationen hos både de anställda 

och cheferna. Vi anser att dessa yttre faktorer är svåra att påverka och göra något åt. Därvid 

blir det än mer viktigt att de anställda samt cheferna med hjälp av de inre faktorerna försöker 

reducera de negativa dalar som kan uppstå och i så stor mån som möjligt arbetar för att bygga 

upp de inre faktorerna. Till de inre faktorerna, vilka även dem, anses stärka eller degradera 

känslan av motivation räknar vi: Hur de anställda mår, dialog och kommunikation, att nå 

uppsatta mål, lagkänsla, då de anställda gör ett bra arbete, bevisa saker för sig själv och andra 

samt då det går bra för andra. Vi har utifrån våra svarande respondenter kunnat se att dessa 

inre faktorer har en stor inverkan på motivationen då den hjälper till att både stärka och sänka 

den egna motivationen samt andra inom organisationen. Således är det viktigt att förstå att 

chefer och anställda lever i en sort symbios med varandra där det i väldigt hög grad påverkar 

och påverkas av varandra, både på gott och ont. Utifrån dessa empiriska konstateranden har vi 

själva utvecklat en modell (6.1) vilken presenteras på nästkommande sida och förklarar 

sambandet mellan de yttre och inre faktorerna, samt hur de inre faktorerna har en intern 

inverkan på både de anställdas och chefens motivation.
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De anställda säger sig motivera sin chef genom att var öppen rak och ärlig, uppvisa en positiv 

inställning, visa att de strävar mot samma mål som chefen samt då de kommer med idéer om 

hur arbetet kan förbättras. Cheferna i sin tur säger sig bli motiverade av sina anställda då 

dessa ger feedback till sina chefer, då det går bra för de anställda och då chefen kan stötta och 

motivera sina anställda. Således har vi kunnat se att de anställda i form av feedback, positivt 

uppförande och engagemang samt genom att komma med förslag och idéer om förändringar 

bidrar till att motivera sina chefer. Därvid har vi funnit att de anställdas föraningar om hur de 

hjälper till att motivera sin chef har infriats. Sålunda är våra rekommendationer att de 

anställda fortsätter att arbeta på samma som förut då de vill bidra till att öka chefens 

motivation.

Vad beträffar hur cheferna jobbar för att motivera sig själva har vi kunnat konstatera att detta 

till stor del sker genom att cheferna når de mål som de satt upp samt då de kan bevisa saker 

för sig själva och sin omgivning. I detta avseende menar vi att de anställda inte kan bidra till 

att bygga upp chefens motivation i samma utsträckning som de kan göra rörande de andra 

faktorerna vilka bidrar till chefens motivation. Dock kan de anställda i så stor mån som 

möjligt försöka arbeta för att bidra till att chefens egna uppsatta motivationsfaktorer uppfylls. 

Detta kan exempelvis ske genom att aktivt arbeta mot samma mål som chefen vilket vi har 

kunnat se att det gynnar chefens motivation.

Modell 6.1 The charging battery model -  

Holmgren & Calland 2009.

Modellen beskriver hur yttre och inre faktorer påverkar 

cheferna respektive de anställda. Modellen påvisar även att 

både de negativa och positiva egenskaperna hos de båda 

parterna i stor utsträckning smittar av sig på motsatt part. 

Vidare poängterar modellen även att chefernas respektive 

de anställdas positiva känslor kan bidra till att vända 

motpolens negativa känslor till att bli positiva, vilket i sin 

tur stärker den andra partes positiva sinnesstämningar. 

Således uppstår ett kontinuerligt flöde av känslomässiga 

sinnestillstånd.

Modell 6.1 The charging battery model. 
Holmgren & Calland 2009
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Gör vi en tillbakablick till våra morotskakor (6.2) och (6.3) kan vi konstatera att distinktionen 

mellan vad de anställda trodde motiverade sin chef mest utav: lön, status, makt, utvecklande 

som person, feedback och omväxling i arbetet och vad cheferna själva ansåg sig bli mest 

motiverad utav ovanstående faktorer inte är speciellt stor. Detta menar vi till stor del beror på 

att de anställda jobbar väldigt nära sin chef och därigenom skapar en relation som återger 

chefens mål och värderingar, vilket då minskar gapet mellan vad de anställda tror motiverar 

chefen och vad chefen säger sig bli motiverad av. Att avståndet mellan vad de anställda tror 

motiverar chefen mest utav dessa faktorer och vad som faktiskt motiverar chefen mest utav 

dessa faktorer är så litet ser vi som något väldigt positivt då detta påvisar att det finns klara 

och tydliga mål inom organisationen vilket gagnar alla parter, såväl internt som externt.

Till sist vill vi avsluta vår uppsats med devisen att alla människor är olika och motiveras av 

olika saker. På så sätt kan sägas ett det inte finns någon generell regel för vad som motiverar 

människor då alla individer är olika. 

Lön

Status

Känslan av makt

Utvecklandet som person i
arbetet

Feedback från anställda

Omväxling i arbetet

Modell6.2 Morotskakan – Marcus Calland & Magnus Holmgren. 
Vad motiverar chefen

Lön

Status

Känslan av makt

Utvecklandet som person i
arbetet

Feedback från anställda

Omväxl ing i arbetet

Modell 6.3 Morotskakan – Marcus Calland & Magnus Holmgren. 
Vad anser de anställda motivera chefen
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7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING
I detta kapitel ges förslag på vidare forskning inom ämnet.

Till vidare forskning föreslår vi att undersöka ur de kontinentala skillnaderna så som tid, rum 

och språkförbistringar påverkar kommunikationen och motivationen i multinationella företag. 

Här ser vi att det vore mycket intressant att få ta del av hur både de anställda uppfattar 

kommunikationen och hur cheferna i dessa stora organisationer gör för att kommunicera med 

sina anställda samt vilken verkningsgrad denna kommunikation har. En ytterligare 

infallsvinkel till en sådan typ av forskning skulle kunna vara hur de anställda ser på sin 

position och förmåga att motivera en chef som de möjligen inte står i så nära relation till. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide för chefer

Allmänna frågor

Namn:

Arbetstitel:

___________________________________________________________________________

Frågor till Chef

Antal anställda som arbetar under ditt ledarskap:

Vad fick dig att vilja nå den position du nu besitter? 

Hur anser du att du får motivation i din arbetsvardag och ledarroll?

Hur arbetar du själv för att motivera dig?

Hur påverkas du av din omgivning gällande din motivation?

Genom vilken kanal anser du att du får feedback rörande ditt arbete?
(direkt från anställda, via talesman för de anställda, annan källa/kanal)

Tror du denna feedback, om den nu finns/upplev, hjälper till att motivera dig?
(Om den inte upplev – Tror du att feedback skulle motivera dig)

Vilken ledarskapsstil anser du att du har?

Hur mycket anser du att de anställda bidrar till din egen motivation?

Hur mycket anser du bidra till att motivera dina anställda?

Om du skulle rangordna dessa faktorer om vad du tror motiverar din själv mest (lön, status, 
känslan av makt, utvecklandet som person i arbetet, feedback från anställda, omväxling i 
arbetet)

Vad är det som gör dig omotiverad i din arbetsvardag?
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Bilaga 2 – Intervjuguide för anställda

Allmänna frågor

Namn:

Arbetstitel:

___________________________________________________________________________

Frågor till anställd

Vilken ledarstil anser du att din chef har?

Hur arbetar din chef för att motivera dig i din vardag?

Hur mycket anser du att detta bidrar till att motivera dig själv?

På vilket sätt kommunicerar du med din chef, vilken kanal?

Hur tror du att du kan bidra till att motivera din chef?

Tror du chefens attityd/ledarstil påverkar ditt förhållningssätt till honom/henne vad det gäller 
feedback och motivation från din sida gentemot din chef?

Om du skulle rangordna dessa faktorer om vad du tror motiverar din chef mest (lön, status, 
känslan av makt, utvecklandet som person i arbetet, feedback från anställda, omväxling i 
arbetet) 

Vad är det som gör dig omotiverade i din arbetsvardag?


