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Författare: Hampus Bergström, Linus Engen och Viktor Forster  
Handledare: Katarina Zambrell 
 
Titel: Alla vägar leder till motivation? En fallstudie om motivation på 
kunskapsintensiva företag. 
 
Bakgrund: Motivation är något som ligger på allas läppar i dagens kunskapsintensiva 
företag. Vad är motivation och vad motiveras vi av? Vi kommer genom tre fallstudier 
brottas med begreppet för att klargöra hur chefer och medarbetares uppfattning av 
begreppet skiljer sig eller liknar varandra. Vidare i uppsatsen undersöks huruvida teori 
och praktik överensstämmer med varandra.   
 
Syfte: Syftet med vår studie är att söka förståelse för vad ledningen inom en 
organisation tror motiverar sin personal samt vad personalen själva uppfattar sig 
motiveras av. Vi frågar oss om organisationer har hängt med i utvecklingen om vad som 
motiverar människor. För att öka förståelsen för området motivation vill vi granska om 
det existerar en klyfta mellan ledningens uppfattning om vad som motiverar människor i 
arbetet och vad medarbetarna själva i denna organisation anser är motiverande. 
 
Metod: Arbetet består av en fallstudie på tre fallföretag med kunskapsintensiva arbeten 
och tjänstemän i den operativa kärnan. En kvalitativ forskningsmetod med insamling av 
kvalitativa data har genomförts via åtta intervjuer.  
 
Resultat, slutsatser: Resultatet visade att synen på motivation överensstämmer mellan 
chef och medarbetare. Det som personalen uppfattar är motiverande, är att deras chefer 
är medvetna om och arbetar med att främja. Trots att inre motivationsfaktorer är de som 
huvudsakligen motiverar personalen används yttre belöningar i form av monetära 
belöningar när uppsatta mål nås. Vidare anser vi att teori och praktik är i samklang med 
varandra. Detta då stora drag av respondenternas åsikter ligger i linje med vad teoretiker 
menar motiverar. Dock kom vi fram till att de motivationsfrämjande åtgärder som utförs 
på arbetsplatserna täcker hela vår teoretiska referensram av begreppet motivation och 
inte bara vad chefer och medarbetare uttalade som motivationsfaktorer. 
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Abstract 
   
Background: Motivation is a subject that is on everyone's lips in today's knowledge-
intensive firms. What is motivation and what are we motivated by? We will, through 
three case studies, be grappling with the notion to clarify how managers and employees' 
perception of the concept is different, or possibly similar. Furthermore, the thesis 
examines whether the theory and practice of motivation are consistent with each other. 
 
Purpose: The purpose of our study is to seek understanding of what management within 
an organization believes are motivating their staff as well as how the staff perceive 
themselves be motivated by. We ask ourselves if organizations is up to date with the 
development of what motivates people. To increase understanding of the field of 
motivation, we want to examine if it exists a gap between management's understanding 
of what motivates people at work, and what employees themselves in this organization 
believes are motivating them. 
 
Method: The thesis consists of a case study of three case-companies with knowledge-
intensive jobs and officials in the operational core. A qualitative research involving the 
collection of qualitative data through eight semi-structured interviews have been 
conducted. 
 
Results & Conclusions: The results of our study showed that the perception of 
motivation is consistent between managers and employees. What the staff perceives 
themselves be motivated by, their managers are aware of and are working actively to 
promote. Although the intrinsic motivators are those that mainly motivates the staff, 
extrinsic rewards in the form of monetary rewards when goals are achieved are being 
used. Furthermore, we believe that the theory and practice are in harmony with each 
other. This because the major traits of the respondents views are in line with what 
theorists believe warrant. However, we concluded that the actions performed to promote 
motivation in the workplace covers all the aspects of our theoretical framework of 
motivational theory and not just what the managers and employees expressed as 
motivators. 
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1.	  Introduktion	  
I det inledande kapitlet kommer läsaren att ges en presentation och 

bakgrundsbeskrivning till det valda ämnet motivation. Här återfinns en 

problematisering i form av en problemdiskussion samt studiens valda frågeställning och 

syfte. Slutligen presenteras studiens disposition och avgränsningar.  

    

1.1 Bakgrund 
Vad motiverar människor i deras arbete och vad är det som får dem att vilja göra ett 

bättre jobb? Vad motiverar dig? Är det ekonomisk belöning i form av lön och en extra 

bonus när du presterat bra eller är det den där känslan av stolthet du känner när du gjort 

någonting som din chef uppskattar? Vad svaret än är finns det flera underliggande 

faktorer som förklarar det. Tidigare forskning går isär, vissa forskare menar att 

ekonomiska incitament bidrar starkt till att uppnå ett önskat beteende (Lazear, 2000), 

andra menar att just ekonomiska incitament är kontraproduktiva och att de i slutändan 

hämmar personalen i sitt arbete (Bénabou & Tirole, 2003). Frågor som de ovan har 

skapat ett intresse hos oss författare: Vad det är som motiverar människor och vad tror 

ledningar och chefer inom dagens organisationer motiverar de anställda inom sin 

organisation. Vi ställer oss frågan om det kan finnas en klyfta mellan ledningens (eller 

chefers) uppfattning om och vad som motiverar de anställda och vad medarbetarna 

inom organisationen själva uppfattar sig motiveras av. Vår tes är att chefer inte är 

medvetna om vad deras medarbetare motiveras av och att de använder 

motivationsverktyg som inte är effektiva. Skulle en sådan klyfta existera kan chefer 

därmed behöva uppdateras om vad som motiverar människor i sitt arbete så de kan 

initiera nödvändiga förändringar inom organisationen för att möta denna 

arbetsmotivation. Det kan handla om förändring i organisationens riktlinjer eller kanske 

till och med i organisationsstrukturen. Utifrån de historiska motivationsteorier vi läst 

uppfattar vi det som att det historiskt sett har det varit ekonomisk belöning som både 

teoretiker och praktiker påstått motivera människor mest, även om det har ifrågasatts.  

Pink (2010, s. 21) säger: “Vårt nuvarande operativsystem har blivit långt mindre 

kompatibelt med, och ibland rent av antagonistisk till: hur vi organiserar det vi gör; hur 

vi tänker på vad vi gör; och hur vi gör det vi gör”. Vi tolkar det som att Pink syftar till 

att det som idag motiverar människor har utvecklats i motsats till vad ledningar i dagens 
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organisationer tror motivera människor. Ordet operativsystem kan tolkas på flera olika 

sätt. Vi tolkar det som en beskrivning av vårt mänskliga tänkande, hur vi uppfattar saker 

och ting samt hur det påverkar oss psykiskt.  

 

Begreppet motivation är komplext och har förändrats genom tiderna, för att ge en tydlig 

bild till läsaren återger vi en historisk bakgrund innehållande ett urval av de teorier som 

vi tycker visar utvecklingen av motivationsteorin genom åren. Amerikanen Frederick 

W. Taylor gav 1912 ut sin text Scientific Management (Taylor 1912/2007). Denna text 

tar inte upp ämnet arbetsmotivation i sig utan Taylor menar snarare att det inte finns 

något som motiverar de arbetare han studerat. De är alltför dumma för att förstå något 

utöver det arbete de utför. Om något skulle motivera dem är det den ekonomiska 

ersättningen de får. Följer en arbetare Taylor’s teorier om hur arbete ska utföras på bästa 

sätt får de en högre lön än hos de andra liknande arbetsgivarna som finns tillgängliga. 

Det är alltså ekonomisk ersättning som bidrar till ökad arbetsmotivation. Fyra år senare, 

1916, publicerar fransmannen Henri Fayol sin text General and Industrial Management. 

Hans teorier skrevs under samma tid som Taylor’s text men helt oberoende av den. 

Fayol delar samma grundidé som Taylor, dock har han en lite mer medmänsklig syn på 

arbetaren som människa. Fayol menar att verksamheten kommer att gynnas mer om de 

anställda är mer energiska, bättre utbildade, mer noggranna och stannar kvar längre i 

företaget (Fayol, 1916/2007). Även Fayol menar att ekonomisk belöning är den främsta 

motivationsfaktorn för arbetare, däremot fördjupar han sig mer i ämnet belöningar och 

problematiserar de olika formerna som fanns såsom olika löneformer, bonusar och 

resultatandelar. Det vi finner intressant är att Fayol dessutom tar upp frågan om icke-

finansiella incitament (non-financial incentives). Dels säger han att icke-finansiella 

incitament endast är aktuellt hos storskaliga koncerner och i statlig verksamhet (Fayol, 

1916/2007), ett påstående han tyvärr inte utvecklar, han menar även att varje form av 

belöning som gör de anställda mer värdefulla och som inspirerar till att göra ett bättre 

jobb bör ha chefers konstanta uppmärksamhet. Vi tolkar det som att Fayol inte endast 

tycker att ett företag ska belöna sina anställda för det jobb de utför, företaget ska ta ett 

större ansvar över de anställdas generella välmående. Ett påstående vi anser vara minst 

sagt upplyst under tidseran han verkade i.  

 

I mitten av århundradet var det de två psykologerna Elton Mayo och Abraham Maslow 

som gav sitt bidrag till organisationsläran. Mayo och hans Hawthorne-studier 
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experimenterade med hur arbetsmiljön påverkar arbetsmotivationen. Mayo och hans 

team studerade hur förändringar i den fysiska och psykiska arbetsmiljön påverkade 

arbetarna i en av General Electrics fabriker i Chicago. Studierna visade att även 

arbetsmiljön är en viktig faktor i arbetares motivation i arbetet och deras fysiska och 

psykiska välmående (Mayo, 1949/2007). Maslow och hans teorier rör främst motivation 

och personlighet. Hans behovshierarki bygger på fem medfödda behov vilka Maslow 

ställer upp i en hierarkisk ordning som sträcker sig från de mest grundläggande behoven 

till självförverkligande (Maslow, 1987). Behovet av att aktivt söka efter trygghet och 

mat finns inte i samma utsträckning i västvärlden idag. Därmed kan personer mycket 

tidigare, än under Maslows tidsera, sträva efter självförverkligande.  

 

Douglas McGregor utvecklade Maslows behovshierarki med vad han kallade Theory X 

och Theory Y vilket beskriver den uppfattning en chef har om sina anställda. Enligt 

teori X-uppfattning är människor lata och passiva och ställer för höga krav gällande den 

ersättning de tycker sig förtjäna efter en prestation. Enligt teori Y´s uppfattning är 

människor motiverade varelser med en vilja att utföra sitt arbete och som gärna tar 

ansvar. Det är den personliga upplevelsen av organisationen som formar den anställdes 

inställning till - och motivation på - arbetsplatsen (Pinder, 2008). McGregor’s teorier är 

intressanta just ur det perspektiv vi är intresserade av. Han förklarar en tydlig skillnad i 

hur chefer kan uppfatta vilka faktorer som motiverar människor, av endast ekonomiska 

skäl eller av mer personliga, icke-ekonomiska skäl.  

Vi fortsätter vår resa genom årtiondena med David A. Hume som i sin bok Reward 

Management (1995) menar att individuella premisser bör tas i beaktning när monetär 

belöning delas ut. Människor som värderar pengar högt kommer att motiveras och göra 

ett bättre jobb. Dock menar Hume att människor som bryr sig mindre om pengar inte 

kommer påverkas, deras motivation och prestation förblir densamma. För att lösa 

motivationsfrågan bör villkoren för belöningen tillfredsställa människors naturliga 

behov och intellekt samtidigt som den ska ses som en belöning, när premisserna är 

uppfyllda kommer, enligt Hume, personernas motivation att öka. Detta kan ses som en 

utveckling av McGregors teorier, då människan inte bara ses som en rationell varelse 

utan även känslor tas i beaktning.  
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Daniel Pink (2010) beskriver självbestämmande-teorin (Self determination theory), 

genom teorin framhålls att människor har en medfödd strävan efter att vara 

självständiga och självbestämmande samtidigt som individen behöver känna en 

tillhörighet med andra. Genom att fokusera på människors medfödda behov av att styra 

sina egna liv; exempelvis ge dem ansvar på jobbet, att tillåta människor att utföra saker 

som betyder något för dem samt att ge de anställda en mening med jobbet de utför. 

Personer som känner att de utför något viktigt i arbetslivet blir mer ansvarstagande och 

motiverade på jobbet än personer som inte har någon förståelse av varför uppgifterna 

utförs. Företag av idag bör alltså, enligt Pink, sträva efter att investera mer tid istället för 

kapital i personalstyrkan.  

Vi kan genom historien se hur forskningen inom motivation har förändrats. Under 

början av 1900-talet låg fokus på ekonomisk belöning och hur lön kan motivera till 

bättre prestationer från arbetarna. Icke-finansiell motivation uppmärksammades även 

om det var i liten skala. Under årens gång ser vi en förändring där forskningen mer och 

mer tar människans inre motivation i beaktning. Studier visar att förväntningarna från 

företagens sida fortfarande går hand i hand med ekonomisk belöning (Devoe & Iyengar, 

2004). Uppfattningen är att när personalen belönas vid högre produktivitet blir utfallet 

först och främst; bättre motivation och större ansträngning från arbetarna för att nå 

målen vilket leder till en bättre produktivitet på arbetsplatsen. Med det fastställt kan vi 

ställa oss ytterligare en fråga: Finns det en skillnad i vad teoretiker anser motiverar 

människor idag och vad praktiker anser motiverar människor? 

 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt grundläggande ekonomisk teori ska ökade ekonomiska incitament för en aktivitet 

leda till förbättrade prestationer. Denna förutsägelse vilar på grunden att prestation är 

positivt relaterat till ansträngning som i sig är oangenämt och att pengar är något bra. 

Detta synsätt är, som vi beskrivit tidigare, den traditionella synen på motivation och kan 

även kallas för ett extrinsic synsätt (Bénabou & Tirole, 2003). Motsatsen till det, 

intrinsic, menar att motivation består av den tillfredsställelse personer känner, både 

fysiskt och psykiskt, på arbetsplatsen. Vidare består det av känslor av erkännande, 

prestation, ansvar och personlig utveckling (Galanou et al. 2011). Vi har valt att 

översätta dessa två begrepp till yttre respektive inre motivation och vi kommer 

fortsättningsvis använda oss av den svenska översättningen. Problemet vi 
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uppmärksammar anser vi vara dualistiskt. Dels finner vi det inom teorin, tidigare 

forskning har inte kommit fram till ett definitivt svar på vad som leder till mest 

tillfredställande motivation, ekonomiska eller icke-ekonomiska incitament (yttre eller 

inre). Dels vill vi undersöka om vi kan finna problemet praktiken, att det finns felaktiga 

uppfattningar om vad som motiverar människor inom den del av organisationen som 

fastställer policys och riktlinjer för belöning av prestation. Deci (1975) poängterar att 

inre och yttre motivation är nära relaterade till varandra, dock menar han att den 

motivationsfaktor som är i majoritet hämmar den andras möjlighet att påverka 

motivationen. När den ena faktorn stärks försvagas alltså den andra.  

 

Som vi tidigare nämnt vill vi undersöka om det finns en klyfta mellan organisation och 

människa där organisationen är kvar i ett yttre synsätt medan människor mer och mer 

förhåller sig till ett inre synsätt. När vi säger organisation menar vi naturligtvis inte att 

organisationen i sig har bestämt synsättet utan snarare att chefer och ansvariga har en 

uppfattning som genomsyrar organisationen i dess struktur och i de riktlinjer som finns. 

Flera studier har visat att ekonomiska incitament som motivationsfaktor kan få negativ 

effekt. Gneezy och Rustichini (2000) lyfter fram en intressant aspekt där människor som 

inte fick någon betalning alls gjorde ett bättre jobb än de som fick betalt, detta resultat 

fick de fram i flera olika branscher. Liknande tester har utförts tidigare med samma 

resultat vilket visar på en komplexitet inom motivationsområdet. Att motivera 

människor genom ekonomisk belöning kan verka kontraproduktivt och vara fel väg att 

gå för organisationer. Efter att ha läst in oss på ämnet motivation genom exempelvis 

Gneezy och Rustichini, Pink och andra forskare uppfattar vi det som att den potentiella 

klyftan skulle vara störst i kunskapsintensiva företag. Vi har därför riktat vår studie mot 

organisationer vars operativa kärna till stor del består av tjänstemän. Gneezy och 

Rustichini (2000) beskriver hur olika jobb kan locka olika typer av motivation. Jobb 

som är mer komplicerade och som kräver mer utbildning tenderar att locka ett mer inre 

synsätt på motivation medan jobb med enklare utföranden, exempelvis ‘löpande band’ 

arbeten, lockar ett yttre synsätt, då vi är mer intresserade av den inre motivationen 

ligger vårt fokus mot tjänstemannasektorn.  

 

Inom det teoretiska området motivation finns sedan tidigare flertalet studier som 

behandlar hur människor inom olika organisationer motiveras och hur begreppet 

motivation kan tolkas. Vi undersöker om teoribildningen och praktik har samma 
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uppfattning om vad som motiverar människor idag. Vårt teoretiska bidrag är därför 

främst att ge en ökad kunskap rörande motivationsbegreppet och hur praktiker idag 

tolkar det. Vi vill belysa den potentiella klyfta som kan finnas mellan chefer och 

medarbetare gällande vad som motiverar människor i dagens samhälle. Att ha 

motiverad och engagerad personal bör vara högt prioriterat för samtliga organisationer. 

En Gallup-undersökning från 2013 visar att Storbritannien som land ensamt förlorar 

mellan 83 och 112 miljarder dollar årligen i minskad produktivitet, endast beroende på 

omotiverad (disengaged) personal (Gallup, 2013). Samma undersökning visar även att 

en omotiverad anställd upplever stress och ilska på jobbet oftare än en motiverad. Detta 

visar vikten av att arbeta med motivation och att vara medveten om vilka effekter 

motivation kan ha ur ett ekonomiskt och hälsomässigt perspektiv.  

 

Genom vår studie vill vi bidra till en högre medvetenhet om begreppet motivation och 

dess betydelse. Vi ämnar skapa en förståelse för hur motivation kan uppfattas på skilda 

sätt av olika roller och vilken påverkan det kan ha inom en organisation. Vi vill även 

bidra till teoribildningen inom motivationsforskningen samt bidra med nya insikter om 

hur motivationsbegreppet kan tolkas och hur yrkesverksamma förhåller sig till 

existerande teori inom ämnet motivation. 

 

1.3 Frågeställning 
I vår studie vill vi testa vår tes att det finns en skillnad mellan chef och medarbetare i 

uppfattning om vad som motiverar samtidigt som vi undersöker hur praktiker förhåller 

sig till ämnet motivation. Detta samt tidigare diskussion har lett fram till följande 

frågeställningar: 

 

Hur överensstämmer chefers uppfattning om vad som motiverar deras medarbetare med 

vad medarbetarna själva uppfattar att de motiveras av? 

 

Hur överensstämmer yrkesverksammas uppfattning om motivationsfenomenet  

i förhållande till vad teoribildningen säger? 
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1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att söka förståelse för vad chefer inom en organisation tror 

motiverar sin personal samt vad personalen själva uppfattar sig motiveras av. För att 

öka förståelsen för området motivation vill vi granska om det existerar en klyfta mellan 

chefens uppfattning om vad som motiverar människor i arbetet och vad medarbetarna i 

denna organisation anser är motiverande. Vi vill även undersöka hur praktiker förhåller 

sig till teorin inom ämnet motivation. 

 

1.5 Disposition 
Följande huvudrubriker kommer att presenteras i vår studie; Bakgrund, Metod, 

Teoretisk referensram, Empiri, Analys samt Slutsats. Vår bakgrund syftar till att ge en 

bakgrundsförklaring till valt ämne, vilket tillsammans med vårt problematiserande i 

problemdiskussionen samt frågeställning och syfte ska utmynna i en övergripande bild 

av vad vårt arbete syftar att behandla. Metodavsnitt med tillvägagångssätt ämnar skänka 

läsaren en tillförlitlighet att vårt arbete genomförts på ett akademiskt riktigt sätt och 

samtidigt ge en tydlig bild av hur vår datainsamlingsprocess sett ut samt uppbyggnaden 

av studien. Den teoretiska referensramen kommer sedan att presentera det teoretiska 

resonemang vi för om begreppet motivation. Teorierna ämnar tillsammans skapa en 

stark grund för ett berikat resonemang senare i analys och slutsats. Härnäst följer det 

empiriska kapitlet vilket kommer belysa insamlingen av studiens empiriska material och 

intervjuer kommer att presenteras för att sedan utmynna i ett analys och slutsatskapitel. 

Analysen kommer koppla samman tidigare nämnda teorier med de empiriska data som 

insamlats för att konkretisera hur teorin förhåller sig till empiri. Avslutningsvis kommer 

vi att presentera arbetets slutsats där vi lyfter huvudargument och ger 

rekommendationer till vidare forskning.  

 

1.6 Avgränsningar 
Vår studie avgränsar sig till att undersöka om det finns en skillnad i vad chefer upplever 

motiverar sina medarbetare och vad medarbetarna själva anser vara motiverande. Vi 

studerar endast om denna skillnad, eller klyfta som vi även kallar den, existerar samt 

vilka konsekvenser som den kan tänkas leda till. Vilka anledningar som är orsaken till 

denna klyfta kommer ej att behandlas. Även om det skulle vara intressanta frågor att ta 

upp, har studien inte tidsramen för att kunna ge frågorna den ingående bearbetning de 

förtjänar. 
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2.	  Metod	  

I detta kapitel ämnar vi att deskriptivt redogöra vårt tillvägagångssätt för uppsatsens 

utformande. Inledningsvis kommer vi återge hur vi gått tillväga vid valet av metod och 

ansats för vår empiriska undersökning och ge en motivering till varför vi gjort dessa 

val. Vi kommer även att redogöra för urvalsarbetet och databearbetningen som gjorts 

under studiens gång.  

 

2.1 Val av ansats 
När studien påbörjades kände vi att vi hade ganska god teoretisk kunskapsbas om 

motivation och belönande, detta ledde oss till det mest lämpade valet för oss, att skriva 

med en deduktiv ansats. Begreppet deduktion kan sägas följa bevisandets väg, det vill 

säga man utgår från teori för att se hur tillämpningsbara teorierna är i verkligheten eller 

också kallat empirin (Patel & Davidsson, 2011). Alternativa ansatser som skulle kunnat 

användas hade varit en induktiv ansats, där empiri samlas för att jämföras med teori, 

eller en abduktiv ansats där ett växlande mellan de båda ansatserna utmynnar i en 

successivt växande förståelse (Patel & Davidsson, 2011).  

 

Vi grundade våra tankar om motivation i 1900- och 2000 talets forskare inom ämnet för 

att se hur de förhåller sig till ämnet motivation. I vår teoretiska insamling riktade vi in 

oss på fyra huvudområden inom motivationsteorin. Motivationsteorierna vi valt 

innefattar, behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och arbetskaraktäristiska 

modeller vilka används för att analysera motivation i arbetslivet. Teoriområdena ämnar 

skapa en bred och nyanserad bild av motivationsfenomenet samt ligga till grund för 

besvarandet av våra frågeställningar. De fyra områdena identifierar olika särdrag inom 

motivation och hänvisar till olika faktorer som motivation kan bygga på.  

 

Nästa steg efter vårt teorisökande blev att applicera dessa i praktiken i form av 

intervjuer hos företag, inom den privata sektorn, med en operativ kärna som 

huvudsakligen består av tjänstemän. Vi valde att fokusera på företag i privat sektor då vi 

ansåg att de hade större möjligheter att styra över motivationsfaktorer som påverkar de 

anställda. Organisationer i offentlig sektor kan inte på samma sätt implementera en 
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ekonomisk belöning i ett försök att höja arbetsmotivationen då offentliga organisationer 

finansieras av skattepengar.  

 

Motivation handlar om människors attityder och beteenden gentemot ett specifikt mål 

de själva vill uppnå. Det är just dessa attityder och beteenden som vi vill undersöka. 

Eftersom varje enskild människa har en föreställning om vad motivation är för just dem 

handlar vår studie i stor utsträckning om tolkandet av individers subjektiva 

uppfattningar och åsikter om fenomenet motivation.  

 

Vi valde att fokusera mot kunskapsintensiva företag, dels för att vi ansåg att 

samhällsutvecklingen i västvärlden går mot en arbetsmarknad som baseras allt mer på 

kunskap istället för industriell produktion, dels för att teorin påstår att tjänstemän, som 

har ett yrke som baseras mer på att förmedla den kunskap de besitter, inte motiveras lika 

mycket av ekonomiska incitament som människor inom producerande industrier gör. 

Med det sagt menar vi inte att arbetare inom produktion inte kan motiveras på samma 

sätt, däremot säger bland andra Pink (2010) att ekonomisk belöning fungerar bättre 

inom sådana områden. Pink nämner att ekonomiska belöningar fungerade för 

tidstypiska uppgifter under 1900-talet, arbetsuppgifter som var strikt rutinartade och 

kontrollerade. När uppgiften är tydlig och monoton med ett genomarbetat 

tillvägagångssätt kan ekonomisk belöning alltså användas som ett motivationshöjande 

medel.  

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Ib Andersen (1998) beskriver i sin bok Den uppenbara verkligheten om hur 

vetenskapsteori ses som läran om vad vetenskap är, hur den ständigt förbättras och 

utvecklas samt hur den samspelar med vår samhällsutveckling och de uppsatta praxis vi 

har. Inom vetenskapsteorin finns sedan länge två dominerande vetenskapliga 

förhållningssätt vilka vi har valt emellan, positivism och hermeneutik.  

 

Hermeneutik handlar om tolkningslära och är en vetenskaplig inriktning där fokus 

ligger på studerandet, tolkandet och förståelsen av grundbetingelserna för människans 

existens. Per-Johan Ödman (2007) förklarar att inom hermeneutiken kan vi se på 

världens olika företeelser på flera olika sätt, vikten ligger snarare vid tolkning och 

förståelse av något än kring samband och förklaring. Hermeneutiken brukas i första 
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hand vid en kvalitativ utgångspunkt där forskaren har en öppen, subjektiv och 

engagerad roll och söker förståelse på djupet (Patel & Davidsson, 2011). Det Patel & 

Davidsson hävdar är att genom att tolka hur människor beter sig kan vi skapa en bild av 

den mänskliga existensen, och därigenom förstå andra människors beteenden. Vi 

försökte efterlikna detta i vår studie då vi ämnade undersöka hur människor ser på 

begreppet motivation och vad som motiverar just dem. Vi ville genom tolkning av 

personers uppfattning försöka förstå den individuella föreställningen av motivation både 

hos arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Bengt Gustavsson (2004) delar upp den hermeneutiska processen i fyra grundläggande 

skeden, tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Första begreppet tolkning 

besitter egenskapen att översätta och presentera något utifrån vår egen 

uppfattningsförmåga. Begreppet skall bidra till insikter om något, hur vi uppfattar ett 

fenomen av något slag. Tillsammans med definitionen av förförståelsen, vilken syftar 

till de förutsättningar vi besitter för att kunna tolka något, bildas den hermeneutiska 

spiralen eller hermeneutiska cirkeln. Just cirkeln och spiralen kan ses som en metafor 

och ämnar skänka förståelse för begreppets innebörd. Cirkeln syftar till att beskriva 

sambandet mellan delarna och helheten, medan spiralen syftar till en process där 

individer genom tidigare erfarenheter har skapat sig en viss bild eller en förutfattad 

mening om olika sociala fenomen och att denna uppfattning kan ändras under tiden som 

fenomenet undersöks vilket bidrar till ökad kunskap (Thurén, 2007). Den hermeneutiska 

spiralen är således att ur en förutfattad tolkning av ett problem, genom en fördjupning 

teoretiskt samt empiriskt, skapa en större förståelse för problemet. I våra ögon 

symboliserar spiralen den eviga fördjupande processen som kan ske, både uppåt och 

neråt i spiralen. Uppåt sett återgår man och testar gamla teorier, nedåt bryter man ny 

mark inom ämnesområdet. Processen kan ses som en rörelse mellan inre reflektion och 

yttre prövande. Spiralen kan till sin grund beskrivas: grundförståelse → tolkning → ny 

och förbättrad förståelse.  

 

Den hermeneutiska cirkeln och spiralen beskriver på ett träffsäkert sätt vårt 

planeringsarbete inför studien. Under studietiden har vi genom de teorier vi stött på 

skapat en grundförståelse för motivationsteori och hur tidigare forskning behandlar 

ämnet. Vi tyckte oss uppfatta en skillnad mellan denna teoribildning samt den praktiska 

arbetslivserfarenhet vi tagit med oss innan vår studietid. Vi tolkade det som att 
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organisationers motivationssystem inte stämmer överens med vad teorin säger motiverar 

människor. Genom en djupgående bearbetning av existerande teori samt empirisk 

insamling från praktiken kunde vi avgöra om vår uppfattning var korrekt eller ej, 

därmed skapades en förbättrad förståelse för motivation som ämne samt vår 

frågeställning. Vår studie har således en hermeneutisk utgångspunkt. Den består av ett 

tolkningsarbete i form av läsandet och tolkandet av teoretiskt och empiriskt material 

som var för sig står för mindre delar vilka vi bearbetat för att skapa en helhet av 

materialet. Vi använde oss av tolkning när vi analyserade intervjuerna för att kunna 

sätta oss in i respondenternas situation och skapa en större förståelse för svaren och vad 

som föranledde dessa. Således gav vi oss själva förutsättningar att jämföra 

respondenternas svar med varandra för att se eventuella likheter och skillnader. 

 

2.3 Undersökningsdesign 
En fallstudie innebär att en undersökning görs på en avgränsad grupp (Patel & 

Davidsson, 2011), i vårt fall tre stycken kunskapintensiva företag vars operativa kärna 

består av tjänstemän. Forskaren försöker genom att utgå från ett helhetsperspektiv skapa 

en så heltäckande bild som möjligt (Patel & Davidsson, 2011). Robert Yin (2014) 

menar att fallstudier är tillämpliga i utvärderingar av fall där det som studeras är 

komplext, exempelvis beslutsprocesser i ett företag, och påpekar att fallstudier baseras 

på frågor av en mer förklarande karaktär. Forskaren försöker förstå skeenden och 

förklara varför de företer sig så. Vi har genom vår fallstudie haft som mål att förklara, 

beskriva och förstå begreppet motivation hos chefer och medarbetare för att se om det 

fanns några skillnader i uppfattning. 

 

Både Sharan Merriam (2014) och Michael Patton (2002) klargör ytterligare att en 

fallstudie efter insamlad information ämnar skapa en omfattande bild av studieobjektet, 

vilket kan vara både organisationer eller enskilda personer. Merriam (2014) 

understryker det faktum att en fallstudie kan användas för att skapa förståelse som i sin 

tur kan påverka och ge förbättringsåtgärder att tillämpa i praktiken. Att fallstudiens 

omfång föll på tjänstemannasektorn var för att vi önskade att undersöka de sociala 

relationer och processer som återfinns inom just den typen av arbete, främst 

motivationsskapandet i relationen mellan chef och medarbetare. En fallstudie lämpade 

sig därför bäst då vi valt att avgränsa studiens omfång för att gå in på djupet inom 

tjänstemannasektorn. Vi har i studien använt oss av tre olika fallföretag med ett mål om 
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tre intervjuer på varje. En fallstudie brukar vanligtvis genomföras på endast ett 

studieobjekt, exempelvis inom en organisation, däremot menar Andersen (1998) att den 

likväl kan genomföras på flera studieobjekt och blir därmed en multipel fallstudie. En 

fördel med en multipel studie är att det är lättare att dra generella slutsatser utifrån 

insamlat material. Lind (2014) menar att typiskt för fallstudier är att det studerade 

studieobjektet sätts i en bredare organisatorisk och samhällelig kontext. Vi ser därför en 

fördel i att använda oss av flera företag då det kan underlätta att sätta vår analys i just 

denna bredare kontext. Vi ser ytterligare fördelar med flera fallföretag. Eftersom 

motivation delvis är en subjektiv uppfattning av den omgivning en person befinner sig i 

påverkar omgivningen en persons motivation. Om exempelvis en organisation innehar 

en stark kultur kan denna ha en påverkan på personens motivation. För att minska risken 

att vårt empiriska underlag influeras allt för mycket av en enskild organisationskultur 

finner vi fördelar i att använda oss av fler än en organisation.  

 

Merriam (2014) lyfter även vikten av att forskarna som utför fallstudien bör vara 

tillräckligt belästa på valt ämne för att kunna genomföra den på ett lämpligt sätt. Vi har i 

vår studie lagt stor vikt på att vara insatta och pålästa i de teoretiska ämnesområden vi 

valt att belysa. Vi har dessutom inför våra intervjuer diskuterat och säkerställt att 

lämpliga frågor ställts i intervjuerna. 

 

2.4 Forskningsstrategi 
Forskningsstrategier kan exemplifieras genom två olika typer av datainsamling, 

numerisk och icke-numerisk och syftar till kvantitativ alternativt kvalitativ data. 

Kvalitativ forskning kopplas till analys av lägre strukturerade data, exempelvis 

intervjuer, den kvantitativa forskningen är närmre besläktad med statistiska och 

matematiska metoder där data studeras högt strukturerat, genom kvantifiering som 

enkäter med slutna alternativ. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod ligger 

i ansatsen. Kvalitativ metod syftar till att undersöka karaktären av något, medan 

kvantitativ metod snarare fokuserar på att undersöka hur mycket, hur stort eller 

mängden av något (Kvale, 1997). Vår utgångspunkt har varit kvalitativ eftersom vi valt 

att genomföra intervjuer där syftet har varit att fånga känslor och tankar om motivation. 

Den kvalitativa forskningsstrategin är passande när forskaren vill tyda handlingsmönster 

hos människor och det är just därför vi anser att den passar studien bättre än en 

kvantitativ strategi. Vårt synsätt riktar intresset mot individen då vi i stället för att fråga 
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hur en objektiv verklighet ser ut ställer frågan om hur individen tolkar samt formar sin 

verklighet. En viktig skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är vem som 

styr forskningen, i en kvalitativ undersökning är det deltagarnas perspektiv som är det 

betydelsefulla. Det är deras uppfattning som är utgångspunkten (Bryman & Bell, 2011).  

 

2.5 Datainsamlingsmetoder 
När datainsamling görs delas typerna av data in i två olika grupper, primärdata och 

sekundärdata (Bryman & Bell, 2011). Primärdata utgörs i första hand av data insamlat 

direkt från en huvudkälla, i vårt fall våra intervjuer. Vi har under studiens gång varit 

medvetna om komplexiteten för en individ att beskriva vad som motiverar just denne. 

Motivation är diffust och svårt att sätta ord på och människor har inte alltid självinsikten 

som krävs för att kunna ge ett transparent svar som överensstämmer med vad personen 

faktiskt motiveras av. Med detta i åtanke har därför tolkningsarbetet varit av stor vikt 

för oss. Vi har även varit medvetna om vår subjektivitet men har strävat efter att skildra 

respondenters svar och erfarenheter på så lika villkor som möjligt och på ett rättvist sätt. 

 

2.5.1 Intervjumetod 
Vid användande av datainsamlingstypen intervjuer finns det flera upplägg som kan 

tillämpas för att bäst matcha den undersökningsmetod som valts (Bryman & Bell, 

2011). Vi har valt att göra semi-strukturerade intervjuer. Denna form kännetecknas av 

att intervjuerna inleds med öppna frågor vilka successivt avsmalnar och blir detaljerade. 

Att inleda intervjun med mer generella frågor tillåter respondenten att växa in i rollen 

som svarande och dialogen mellan intervjuare och respondent blir mer naturlig. Semi-

strukturerade intervjuer utgår från en mall med uppstakade frågor men behöver dock 

inte följas till punkt och pricka utan frågorna kan modifieras efter återgivandet av 

respondenten (Bryman & Bell, 2011). Vi utformade en intervjuguide vilken lämnades 

relativt öppen med teman på frågor och underliggande stödfrågor. Frågorna 

formulerades utifrån våra frågeställningar kring det valda ämnet och grundades i teorin.  

Vi ansåg att semi-strukturerade intervjuer var naturligt att genomföra då vi syftade till 

att respondenterna skulle ges möjligheten att fritt berätta om deras uppfattning om 

begreppet motivation och inte känna sig tvingad att förhålla sig specifikt till ämnet. Ett 

antagande vi hade innan intervjutillfällena var att motivation kan speglas på så många 

olika sätt och att det är svårt för oss att veta vilka referensramar våra respondenter har. 
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Vi menar därför att det var viktigt att hålla intervjun öppen för att få så uttömmande 

svar som möjligt. 

 

För att stärka trovärdigheten och säkerställa kvalité utgick vi från frågemallar från 

tidigare studier inom området motivation. Vi modifierade dessa så att de skulle passa 

studien och vår teoretiska referensram. Vi genomförde även testintervjuer på personer i 

vår omgivning för att skapa en nyanserad bild av de frågor vi ställde och vilka svar vi 

kunde tänka oss få. Vi diskuterade även frågorna med test-respondenterna för att 

undersöka om frågorna var begripliga. Detta förfarande gav oss en bredare bild av vilka 

följdfrågor som kunde komma på tal och hur vi kunde ställa dem för att möjliggöra en 

empiri som var värdefull för studien. Vi anser att testintervjuerna höjde kvalitén på 

frågemallen samtidigt som det gav oss ökat självförtroende i rollen som intervjuare. 

Urvalet av frågor utgår från teori men har således justerats efter genomförd intervju för 

att utvinna så mycket trovärdighet i studien som möjligt. Jan Trost (2005) menar att ett 

sådant tillvägagångssätt kan höja kvalitén på det empiriska materialet. 

 

 

Nedan följer operationalisering av utformad intervjuguide och vilka frågor som är 

kopplade till vilka teorier. Teorierna överlappar varandra vilket har inneburit att 

teorierna har sträckt sig över flera frågeområden.  

 

Teoriområden Fråga nr Refererade författare 

Behovs 

teorier 

6-11 Maslow 

McClelland 

Deci 

Kognitiva 

teorier 

12-19  Vroom 

Deci 

Locke & Latham  

Sociala 

teorier 

1-23  Adams 

Moyniham & Pandey 
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Arbetskaraktäristiska 

teorier 

20-25 Hertzberg 

Hackman & Oldham 

Pink 

(Figur 1. Operationalisering.)   

   

2.6 Urval 
Enligt Alvehus (2013) måste någon form av urval göras när en studie genomförs, vid 

fallstudier ska fallen som studeras bestämmas och vid intervjuer måste intervjupersoner 

väljas ut. Författaren förklarar att det finns flera olika urvalsstrategier så som 

slumpmässiga urval, strategiska urval, bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. I den här 

studien har grundläggande för val av företag varit att organisationens operativa kärna 

bestod av tjänstemän, detta för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Ett 

annat krav har varit att företagen skulle vara kunskapsintensiva i den privata sektorn. 

Vid val av företag har vi, i första hand, tagit hänsyn till dessa kriterier. Alvehus (2013) 

kallar urvalet för ett strategiskt urval, vilket går ut på att låta urvalet utformas enligt de 

undersökningsfrågor som ställs. Efter att ha varit i kontakt med fem stycken relevanta 

fallföretag har till viss del ett bekvämlighetsurval använts. Enligt Alvehus (2013) är det 

ett urval som baseras på vilken typ av deltagare som finns tillgängliga. Alltså har först 

ett strategiskt urval av företag gjorts för att sedan välja ut de företag som fanns 

tillgängliga och var villiga att ställa upp under studiens gång. Utfallet blev att fyra 

kunskapsintensiva företag inom olika branscher ställde upp, på grund av praktiska skäl 

gick vi vidare med tre av dem. Då vi valde att fokusera på tjänstemän inom företagen 

ansåg vi att branschtillhörighet inte spelade någon roll för utfallet av det empiriska 

resultatet i studien.  

 

Även Yin (2014) menar att bekvämlighetsurval görs beroende på tillgänglighet, han 

fortsätter och skriver att det inte är att föredra då källor som är lättillgängliga oftast inte 

är informativa. Alvehus (2013) menar att användandet av ett bekvämlighetsurvalet kan 

skapa problem om urvalet tillåts styra över forskningsfrågan. Vi upplevde dock inte 

denna problematik då syftet och kriterierna var det som styrde vilka företag som 

studerades, då det strategiska urvalet gjordes först. Vid valet av respondenter har även 

där ett strategiskt urval genomförts då vi hade som mål att intervjua en chef och två 

anställda vid varje företag. I ett företag lyckades vi endast intervjua en medarbetare men 
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upplevde ändå en satisfierande mängd empirisk data. Det har varit nödvändigt för 

studien att intervjua både personer i ledande befattning och medarbetare. Det gjordes för 

att bilda en uppfattning om hur chefen ser på, och vilka åtgärder som tillämpas för att 

öka, motivation inom organisationen och om detta stämmer överens med vad 

medarbetarna uppfattar sig motiveras av. Genom ett strategiskt urval valde vi ut de 

företag och respondenter som vi ansåg kunde bidra med den information som var 

nödvändig för att genomföra studien. 

 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att tänka på mängden intervjuer och att intervjua det 

antal personer som behövs i studien. Han menar att vissa kvalitativa studier planeras på 

grundval av ett missförstått kvantitativt antagande, att ett större spann intervjuer ger ett 

starkare vetenskapligt grundande. Vår studie har inte planerats på grundantagandet att 

fler intervjuer bidrar till en mer vetenskapligt grundad studie, vårt fokus ligger istället 

på att genomföra en tillfredsställande mängd intervjuer. Följaktligen har åtta intervjuer 

genomförts, vilket vi ansåg som en tillräcklig grund för att skapa en bild av praktikers 

syn på motivation. Tillräcklig information kännetecknas av att respondenterna till slut 

kommer med samma eller liknande svar och att det inte går att erhålla ny information. 

Vikten låg vid att olika perspektiv inom företagen representerades. Detta för att få ett 

brett spektrum samt att samla in tillräcklig mängd empirisk data, för att därefter genom 

analysen kunna besvara våra frågeställningar.   

 
 
2.7 Tolkning 
Anders Fejes & Robert Thornberg (2007) hävdar att kvalitativ materialanalys är den 

svåraste processen inom kvalitativ forskning. Materialet är ofta omfattande och 

ostrukturerat och kräver mycket fokus av forskaren. Bryman & Bell (2011) stödjer 

Frejes och Thornbergs uttalande och varnar för att mängden data kan resultera i att 

forskaren inte lyckas bearbeta allt material och viktiga analysaspekter kan gå förlorade. 

Vi valde därför, som tidigare nämnt, att använda oss av den hermeneutiska analysen 

vilken tillät oss föra en djupgående genomgång och tolkning av vårt insamlad empiriska 

material.  
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För att nyttja den hermeneutiska analysen måste forskaren vara insatt i den 

hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Vi har tidigare beskrivit hur den hermeneutiska 

metaforen av cirkeln och spiralen använts i vårt arbete och att den hjälper oss att öka 

förståelsen för den kontext intervjumaterialet har. Detta görs genom att förståelsen för 

de olika delarna klargör en helhet och omvänt. Att förstå helheten av intervjun ger en 

ökad förståelse för vad som är meningsskapande för intervjupersonen. Bengt Starrin & 

Per-Gunnar Svensson (1996) menar att cirkeln står för den ständigt ökade förståelsen 

som bildas genom den pendlande rörelsen mellan delarna och helheten. Spiralen står i 

sin tur för det upphöjda stadiet och den ackumulerade förståelsen vilken efter hand 

växer och växer.  

 

I tolkningsprocessen har vi genom den hermeneutiska cirkeln och spiralen förklarat 

helheten och delarna av motivationbegreppet. Detta gjordes för att skapa en tydlig bild 

av hur delarna påverkar helheten när det kommer till vårt valda ämne. Genom en skapad 

förståelse för vad den subjektiva definitionen av vad motivation var för varje individuell 

respondent skapades en helhet vilken gav oss en grund att förstå de inre och yttre 

faktorerna, det vill säga delarna, vilka påverkade denna.  

  

2.8 Studiens trovärdighet 
Egon Guba & Yvonna Lincoln (1985) beskriver att inom kvalitativ forskning indelas 

vanligtvis trovärdigheten i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa kriterier är grundade i antagandet att 

reliabilitet och validitet förutsätter att det är möjligt att finna en enda sann beskrivning 

av verkligheten vilket Guba & Lincoln inte ansåg var förenligt med den kvalitativa 

forskningsstrategin. Vi kommer i följande avsnitt att utgå ifrån dessa delkriterier och 

diskutera trovärdigheten av vår studie. 

 

2.8.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet kan enligt Bryman & Bell (2011) indelas i två delkrav vilka en forskare 

skall uppfylla för att nå en god tillförlitlighet. Det ena delkravet innebär att forskaren 

under sitt arbete ska ha säkerställt att den forskning som utförts står i enlighet med de 

regler och riktlinjer som uppställts inför arbetet. Vi har i vår studie följt de regler och 

riktlinjer som angivits från kursansvariga och utgått från litteratur som berör hur vår typ 

av forskning ska utföras. Den andra delen är att resultatet av studien skall rapporteras 
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till de personer som är inblandade i studien, detta ger deltagarna möjlighet att godkänna 

resultatet eller komma med egna förslag på korrigeringar (Bryman & Bell, 2011). Vi har 

givit deltagarna i vår studie möjligheten att kommentera och korrigera eventuella 

uppfattade felaktigheter för att stärka vår trovärdighet. Vi anser att studien har stark 

trovärdighet, detta grundat i uppfyllelsen av båda delkraven för god trovärdighet. 

 

2.8.2 Överförbarhet 
Överförbarhet beskriver hur pass användbart ett resultat är i andra typer av situationer 

eller miljöer som är likvärdiga den studerade och kan ses som motsvarigheten till 

generaliserbarhet. Forskaren söker mönster och gemensamma drag som kan skapa en 

bild vilken är applicerbar i flera situationer (Bryman & Bell 2011). Vi hävdar att vår 

studie har viss överförbarhet då resultatet av vår studie kan komma att appliceras på 

organisationer av samma typ som studieobjekten. Vi tror även att den kan överföras 

gentemot tjänstemän vilka har varit vår målgrupp vid undersökningen.  

 

2.8.3 Pålitlighet 
För att pålitlighet ska uppnås krävs en god redogörelse för samtliga moment i 

forskningsprocessen. Det är alltså upp till forskaren att säkerställa det har skapats en 

fullständig och grundlig beskrivning av forskningsprocessens alla faser. Under 

forskningen kan exempelvis kollegor fungera som kritiska röster för att säkerställa 

kvaliteten på studien samt de procedurer som valts och tillämpats (Bryman & Bell, 

2011). Vi har under metodkapitlet argumenterat och redogjort för val och beskrivit våra 

forskningsprocesser. Under studiens gång har vi även erhållit kritik och åsikter från 

handledare, examinator och studenter vilket har varit till stor hjälp under genomförandet 

av studien och skänker pålitlighet till studiet.  

 

2.8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
När forskare vill kunna styrka och konfirmera sin studie krävs en medvetenhet att det är 

omöjligt att skaffa en fullständigt objektiv syn när det kommer till samhällelig 

forskning. Det är viktigt att ha detta som utgångspunkt. Forskaren bör också kunna 

påvisa att den inte har låtit den teoretiska utgångspunkten eller sina personliga tankar 

och synsätt påverka studien (Bryman & Bell 2011). Vi har genomgående i studien varit 

medvetna om att vi till viss mån varit influerade av teorier vi stött på innan studiens 

start och även våra egna referensramar. Det har varit viktigt för oss att vara transparenta 



Human Resource Management                                                                                        VT-15                                                                            
Linnéuniversitetet                                                                                                          2FE74E 

 Hampus Bergström, Linus Engen, 
 Viktor Forster 2015-06-09 19 (79) 
 

gentemot varandra och tillsammans har vi försökt bredda våra referensramar. Detta för 

att upprätthålla en saklig ansats och möjliggöra ett så bra och tillförlitligt resultat som 

möjligt.  

 
2.9 Forskningsetik 
Enligt Kvale (1997) finns tre etiska aspekter för en forskare att ta hänsyn till; det 

vetenskapliga ansvaret, relationen till undersökningspersonerna och forskarens 

oberoende. I vår studie har vi förhållit oss så objektivt som möjligt medan vi samtidigt 

strävat efter att främja kreativiteten genom hela undersökningsprocessen samt 

presentera ett så korrekt och konkret resultat som möjligt. I vår studie finns ingen 

tidigare kontakt mellan forskare och respondenter utan intervjutillfället var första 

kontakten. På så sätt har vi författare utifrån ett etiskt perspektiv stått oberoende ifrån 

undersökningsobjekten.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska förhållningssätt. Vi presenterar 

definitioner av motivation samt lyfter de fyra huvudområdena inom 

motivationsforskningen, behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och 

arbetskaraktäristiska modeller. Därefter följer en teorisyntes med diskussion och kritik 

till valda teorier. 

 

3.1 Definitioner av motivation 
Begreppet motivation kan definieras som krafter vilka driver en individ till att tillgodose 

sina grundläggande behov, det är nivån på behoven som bestämmer vilka belöningar 

som kommer att tillfredsställa den anställde (Yorks, 1976). Enligt Dessler (1986) tror de 

flesta psykologer att all motivation ytterst har sitt ursprung ifrån en spänning som 

uppstår när ett eller flera av våra behov inte är tillfredsställda. Maslow hävdar att 

otillfredsställda behov ligger till grund för motivation, ett tillfredsställt behov skapar 

ingen spänning och därför inte heller någon motivation (Burke, 1987). Det är vanligt att 

tre egenskaper inkluderas i definitioner av motivation. De ses som, en drivkraft som 

leder till energi för handling samt bestämmer verkningsriktningen för människan. Den 

motiverande processen har därav setts som en beslutsfattande process som sker inom en 

person (Russell, 1970). Vrooms definition av motivation skiljer sig inte mycket från 

denna då han menar att motivation är en process som styr över vårt beslutsfattande och 

leder oss till att göra frivilliga aktiviteter baserat på denna känsla (Pardee, 1990). Pinder 

(2008) beskriver motivation som “a set of energetic forces that originate both within as 

well as beyond an individual’s being” (Pinder, 2008, s.47). Även Pinder menar att 

motivation är en kraft som styr en människas beteende och handlande. Han menar att 

denna kraft kan hittas inom såväl som i deras omgivning.    
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Ovanstående definitioner är endast ett fåtal av alla de som finns, vi ser dock att de flesta 

följer samma linje som de vi tagit upp. Därmed är vår tolkning av begreppet motivation 

att motivation kan ses som en drivkraft som finns både inom en människas sinnen men 

även i den miljö människan befinner sig i. För att skapa en bred förståelse för begreppet 

motivation bör vi således fördjupa oss i hur motivation studeras och uppfattas utifrån 

både inre och yttre aspekter av en människas varande. Vi vänder oss till psykologin som 

leder oss in på fördjupningar inom centrala motivationsteorier. Kaufmann och 

Kaufmann (2010) förklarar att i organisationspsykologi kopplad till motivation skiljs 

det vanligtvis mellan fyra typer av teoriområden; behovsteorier, kognitiva teorier, 

sociala teorier och arbetskaraktäristiska modeller. Vi har valt att följa samma upplägg i 

vår teoretiska referensram och kommer nedan att belysa teorier inom vardera 

teoriområde.  
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3.2 Behovsteori 
Behovsteorins primära uppgift är att belysa en individs grundläggande behov och 

förklara det förknippade beteendet relaterat till behovet. Drivkraften ger riktning och 

upprätthåller ett beteende i olika grader av intensitet för att uppnå en målinriktad 

handling. 

 

3.2.1 Maslows behovshierarki 
Abraham Maslow, en av de främsta forskarna inom det behovsteoretiska fältet, hävdade 

att människan till sin natur är god och att individer har en ständig växande inre drivkraft 

som skänker potential. Han menade att denna drivkraft är vad som driver oss människor 

till att sträva efter saker och ville undersöka detta fenomen (Rubenowitz, 2004). Ur 

denna grundtanke utarbetade Maslow “The Hierarchy of Needs” eller Behovshierarkin, 

ett system för att klassificera mänskliga motiv. Teorin involverar fem kategorier av 

motiv organiserade med lägre nivåer på botten vilka måste uppfyllas innan behoven 

högre upp i hierarkin spelar in och börjar eftersträvas. De fem nivåerna beskrivs av 

Maslow (1987) i följande hierarkiska ordning; 

 

Fysiologiska behov: De mest grundläggande behoven för överlevnad, till exempel 

hunger, törst, sömn, värme och husrum. 

 

Trygghetsbehov: När de fysiologiska behoven är relativt tillfredsställda aktualiseras 

nästa nivå. Den omfattas av behov i form av skydd mot utomstående fara och hot, 

stabilitet och trygghet. 

 

Sociala behov: Behoven berör kärlek, vänskap, tillgivenhet, tillhörighet och acceptans, 

relationer i allmänhet. Om de första två nivåerna är relativt tillfredsställda blir en person 

medveten om avsaknaden av vänner finns eller ej. 

 

Behov av uppskattning: Ett behov av prestation, tillräcklighet, styrka och frihet. I 

huvudsak är detta behov av autonomi eller självständighet. Behoven kan ha en inre 

dimension vilken belyses som en önskan om just styrka, prestation, lämplighet eller 

skicklighet men också en yttre dimension där en önskan om prestige, status, 

berömmelse och erkännande ses som ett förverkligande. 

 



Human Resource Management                                                                                        VT-15                                                                            
Linnéuniversitetet                                                                                                          2FE74E 

 Hampus Bergström, Linus Engen, 
 Viktor Forster 2015-06-09 23 (79) 
 

Behov av självförverkligande: Sista steget i hierarkin avser människans önskan att 

förverkliga sina möjligheter för fortsatt självutveckling samt viljan att förbättra sina 

egna förmågor. 

 

Det går att härleda två principer i Maslows behovshierarki. Den första är de fysiologiska 

behoven (de lägsta stegen) som ger extern tillfredsställelse i form av exempelvis lön och 

att kunskapsbehoven (de högre stegen) ger en intern tillfredsställelse i form av 

exempelvis självförtroende. Den andra principen är att för att nå en högre nivå måste de 

lägre nivåerna först säkras. Med hjälp av Maslows behovsteori kan en förståelse skapas 

för vilka behov som motiverar vilka beteenden och varför människor upplever olika 

delar av sitt arbete mer eller mindre viktiga för tillfredsställelsen av egna behov 

(Rubenowitz, 2004). Theo Haimanns (1973) forskning lyfter en intressant aspekt i 

diskussionen kring behovshierarkin, Haimann hävdar att en människas aspirationsnivå 

är nära besläktad med behovshierarkin och antyder att attityder är det som kommer 

avgöra den individuella väg som en person väljer för att tillfredsställa sina behov. Susan 

Imel (1982) fördjupar denna tanke och menar att det är i den mån som ett arbete lyckas 

uppfylla en högre nivå av de mänskliga behoven och en ökad aspiration som bestämmer 

potentialen för motiverade arbetare.  

 

3.2.2 McClellands behovsteori 
Forskaren David McClelland förespråkade behovsteori och var en erkänd forskare inom 

ämnet. McClelland utvecklade en teori om motivation som är nära förknippad med 

inlärningsbegrepp. Teorin föreslår att när ett behov hos en person är starkt, kommer 

dess effekt att motivera personen att använda beteenden som leder till att behovet 

tillfredsställs (Gibson et al. 1985). Huvudtemat i McClellands teori är att behov är 

inlärda genom den miljö vi utsätts för och eftersom behoven är inlärda menar 

McClelland att det beteendet som belönas tenderar att återkomma med en högre 

frekvens än det som bestraffas eller inte uppmärksammas alls (Gibson et al. 1985). 

Baserat på tidigare forskningsresultat utvecklade McClelland en uppsättning faktorer 

som han menar speglar behov hos presterande människor (McClelland, 1985). 

 

1. Presterande människor eftersträvar situationer där de tar personligt ansvar för att 

finna lösningar på problem. 
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2. Presterande människor har en tendens att sätta upp måttliga prestationsmål och 

tar “kalkylerade risker”. 

3. Presterande människor vill ha konkret feedback om hur väl de utfört sitt arbete. 

       

Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen (2005) fortsätter att beskriva dessa 

faktorer och menar att de bygger på tre olika typer av behov människan besitter; 

prestationsbehov, samhörighetsbehov och maktbehov. Varje behovstyp innehar 

egenskaper som karaktäriserar grunddragen. Prestationsbehoven besitter fyra 

egenskaper: ett behov av personligt ansvar över en uppgift eller lösning på ett problem, 

en tendens att sätta upp måttliga mål och ta kalkylerade risker, ett starkt begär av 

feedback på genomförda uppgifter och medvetet arbete för att nå ett utstakat mål. 

Samhörighetsbehoven besitter tre egenskaper: ett begär efter andras erkännande och 

uppmuntran, tendensen att anpassa sig efter andras normer och ett sympatiskt 

förhållningssätt och intresse gentemot andra. Sist nämns maktbehovet vilket besitter två 

egenskaper: ett begär att styra över och leda andra och en vilja att behålla förbindelsen 

mellan ledare och medarbetare (Abrahamsson & Andersen, 2005). Porter et al. (2003) 

hävdar att ytterligare en behovstyp finns, självständighetsbehovet. Tre egenskaper är 

bundna till behovet, att människan vill arbeta självständigt, uppnå autonomi och inte bli 

hämmad av en organisations uppsatta regler. Ett av de fyra behoven kommer vara det 

som motiverar mest i en särskild situation, dock skiftar typen av behov från situation till 

situation. McClelland hävdar att dessa behov inte är de enda eller det viktigaste hos 

människan men menar att de är relevanta om man vill förklara människors beteenden i 

arbetslivet (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

3.2.3 Deci’s syn på behov 
Edward Deci’s (1975) syn på behov bygger på den grundläggande ekonomiska teorin, 

som vi tidigare nämnt, att människor presterar och försöker att nå sina mål till minsta 

möjliga ansträngning. Det han väljer att poängtera är att människor gör ett aktivt val i 

vad de måste göra för att uppnå tillfredsställelse (satisfaction). Deci formulerar en 

process som beskriver hur en person arbetar för att uppnå önskad tillfredsställelse. 

Processen startar med att ett behov skapas, det i sig skapar motivation till att uppnå 

tillfredsställelse. Ett exempel: Om en person blir törstig skapas ett behov av vatten (eller 

någon annan form av vätska) och hon blir då motiverad att släcka törsten. Andra steget i 

processen är att välja ett mål, här görs ett val som baseras på de förväntningar en person 
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har på den tillfredsställelse målet, och den ansträngning som krävs för att nå målet, 

kommer att ge. Vi fortsätter med exemplet: personen är törstig och hennes mål blir att 

hälla upp ett glas vatten eller att gå och köpa en läsk. Ett mål är slutförandet av en 

uppsättning beteenden. En person väljer ett mål eftersom hon förväntar sig att målet ska 

resultera i tillfredsställelse för behovet. Deci ser valet av mål, att bestämma vad som ska 

göras, som hjärtat inom motivationsteori. Om personens förväntningar var korrekta bör 

personen bli tillfredsställd. Om personen i exemplet går och köper en läsk och släcker 

törsten är behovet, och hon själv, tillfredsställd (Deci, 1975). En person upplever alltså 

tillfredsställelse och ställer den i jämförelse med de förväntningar personen hade av 

denna tillfredsställelse samt det behov som startade själva processen. Hon gör ett val 

kring hur hon ska nå målet som baseras på den information som finns tillgänglig i 

situationen och som ska leda till den tillfredsställelse som hon vill uppnå. Under denna 

process gör personen konstanta jämförelser mellan nuvarande tillstånd och förväntat 

tillfredsställt tillstånd för att se om hon är på rätt väg att nå målet (Deci, 1975).  
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3.3 Kognitiva teorier 
Kognitiv psykologi syftar till att förklara hur människor behandlar och använder 

information som grund för sina handlingar. Kognitiv teori hävdar att handling ofta är 

ett resultat av medvetna val. Just att valen är medvetna gör att det inom kognitiv 

motivationsteori argumenteras för att rationella val ofta är en central del av mänskligt 

beteende (Kaufman & Kaufman, 2010). 

 

3.3.1 Inre och yttre motivation 
Vi har tidigare redogjort för en inre och yttre uppdelning som kan göras inom begreppet 

motivation. Victor Vroom (1995) beskriver en form av yttre motivation i sin 

förväntansteori (expectancy theory). Han menar att motivation uppstår när en person 

förväntar sig att det går att uppnå det som personen vill ha ut av sitt arbete, en belöning 

eller liknande. Vroom beskriver, likt Deci, en typ av process som kan förklara vad som 

motiverar en person utifrån yttre motivationsfaktorer. Först och främst måste 

belöningen ifråga vara något man önskar sig. Vroom använder sig av begreppet valens 

för att beskriva sambandet mellan styrkan i en persons önskan om och värdesättningen 

av den belöning som medföljer en viss prestation. Ju mer valens desto större är viljan att 

utföra prestationen. För det andra måste personen även tro att det finns ett samband 

mellan den insats som görs och resultatet. Individen måste veta att om den når resultatet 

leder det till belöning, Vroom kallar detta förväntan.  Det tredje, och sista, steget 

innebär att en person måste tro att ett uppnått resultat leder till önskad belöning, detta 

kallas instrumentalitet. Löneförhöjning kan exempelvis vara en typ av belöning för en 

viss prestation men om löneförhöjningar dessutom ges ut utan någon koppling till 

samma prestation kommer det instrumentella sambandet mellan prestation och belöning 

anses vara obefintligt. Då urvattnas samtidigt motivationen till att utföra prestationen 

eftersom belöningen kan uppnås på annat sätt. Valens och instrumentalitet är således två 

faktorer som bidrar till motivation. De kan, enligt Vroom, multipliceras med varandra 

för att fastslå om en person kommer vara motiverad att utföra en prestation. 

 

Valens x instrumentalitet = Motivation 

 

Formeln ovan innebär att även om en person är fullt kapabel till att nå det eftersträvade 

resultatet, om valensen är obefintlig (noll), kommer det inte finnas någon motivation att 

utföra prestationen (Vroom, 1995).  
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Inre motivation kan beskrivas som icke-materiella aspekter av arbetet, alltså den 

psykologiska och intelligenta tillfredsställelse som uppstår vid en prestation (Becchetti 

et al. 2013). Vi kan använda oss av Maslows behovstrappa för att förtydliga när inre 

motivation får sin effekt. De senare stegen av trappan kräver inga monetära eller 

materialistiska ersättningar utan fokuserar just på de psykologiska effekterna av 

mänskligt agerande, även om tillfredsställelse av behoven inte är nödvändiga för en 

människas överlevnad har de en central roll för det psykiska välmåendet. Becchetti et al. 

(2013) fortsätter att beskriva inre motivation som ett intresse för den prestation som 

utförs, goda relationer till kollegor och chefer samt engagemang och autonomi i 

beslutsfattande på både operativ och strategisk nivå. Deci (1975) menar att en person 

motiveras av inre faktorer när hon utför en prestation utan någon uppenbar belöning 

förutom prestationen i sig.  

 

Vi återkommer till Deci (1975) som genom sitt pusseltest påvisar att en människas inre 

motivationsfaktorer kan förminskas när belöningar för en prestation erbjuds. Testet gick 

ut på att olika personer blev satta att lösa olika pussel, när samtliga pussel var lagda blev 

testpersonen lämnad ensam i rummet medan forskaren skenbart gick till en dator i 

rummet bredvid för att lägga in informationen. Tanken var att om testpersonen var 

motiverad av inre faktorer till prestationen (att lösa pusslet) skulle hon lägga tid på 

pusslet när hon var ensam trots att det fanns distraktioner, exempelvis tidningar. Tiden 

som lades på pusslet när personen var ensam i rummet skulle således verka som ett mått 

på den inre motivationen för prestationen. Andra personer blev, innan testet började, 

tillsagda att de skulle få en dollar för varje pussel som avklarades (belöningen var alltså 

knuten till prestationen vilket kan vara viktigt att påpeka när det ska ställas i relation till 

de yttre motivationsfaktorer vi tidigare tog upp). Resultatet blev att personer som 

erhållit belöning lade väsentligt mindre tid på pusslet när de sedan var ensamma i 

rummet. När belöning i form av pengar gavs ut sjönk alltså de inre 

motivationsfaktorerna till uppgiften, testpersonerna blev mindre villiga att lägga extra 

tid på uppgiften när de yttre motivationsfaktorerna i form av ekonomisk belöning inte 

längre fanns med i bilden. På ett sätt hade de blivit beroende av yttre belöning och deras 

inre motivation hade minskat. Deci’s test visar att något som minskar de inre 

motivationsfaktorerna för en prestation är att göra dem beroende av yttre 

motivationsfaktorer, exempelvis ekonomisk belöning (Deci, 1975).  
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Ytterligare en del av experimentet testade om verbal feedback hade en påverkan. I en av 

grupperna fick testpersonerna positiv verbal feedback och det visade sig ha en positiv 

inverkan på den inre motivationen. Omvänd effekt uppstod när en testperson fick 

negativ verbal feedback. Inre motivation kan alltså även påverkas av den feedback en 

anställd kan få av en överordnad, både positivt och negativt.   

 

3.3.2 Målsättningsteori 
Organisationspsykologen Edwin Locke utvecklade tillsammans med Gary Latham 

målsättningsteorin. Teorin ses som en modifikation av kognitiv förväntningsteori där 

fokus ligger på målets betydelse som motivationsfaktor (Kaufmann & Kaufmann, 

2010). Enligt målsättningsteorin är intentionen att arbete mot ett bestämt mål är en 

central motivationskraft. Målens uppgift är att tala om vad som behöver göras, i form av 

ett uppställt mål, och vilken insats som krävs för att uppnå målet. Kaufmann & 

Kaufmann (2010) förklarar vidare att inom målsättningsteorin nyanseras två generella 

betingelser, målförpliktelse och självförmåga. Målförpliktelse som begrepp innebär att 

en individ känner sig manad att följa den utstakade målsättningen utan att förändra den 

eller överge den, alltså ett intresse och engagemang att nå det uttalade målet. Det andra 

begreppet, självförmåga är knutet till vad den enskilde individen tror att hon klarar i 

förhållande till utsatt mål (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Personer med högre 

självförmåga har en starkare självbild och uttalar sig själva som kompetenta och 

skickliga i sitt arbete, medan personer med lägre självförmåga har en svagare självbild 

och är osäkra på sig själva och tvivlar på sin kompetens (Bandura, 2015). Forskning 

visar att personer med lägre självförmåga har tendenser att sänka de krav som ställs på 

dem, medan personer med högre självförmåga anstränger sig mer för att klara svårare 

utmaningar (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

 

Locke & Lathams målsättningsteori har på senare år vidareutvecklats till systematiska 

styrverktyg. Organisationer använder styrverktygen för att främja enskilda medarbetares 

motivation och prestation och samtidigt uppnå bättre måluppfyllelse. Att målen är 

samordnade och att samförstånd mellan olika nivåer inom organisationen finns är av 

stor vikt för att nå specifika mål. Det är inte ovanligt att det kan förekomma brister i just 

samordning. När det kommer till just samordning och samförstånd är det inte ovanligt 

att det uppstår brister mellan olika nivåer inom en organisation (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010).  
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För att undvika dessa brister kan systematisk målstyrning användas som 

samordningsinstrument. De flesta målstyrningsprogram grundas på tre olika steg vilka 

presenteras nedan: 

 

1. Målsättning: Ledare och medarbetare möts för att tillsammans ställa upp mål för 

medarbetaren, dessa ska hon sedan försöka uppfylla inom en bestämd tidsperiod. 

Exempelvis, nedskärning i omkostnader för en avdelning med 10 procent vilket 

ska uppnås inom loppet av 6-8 veckor. 

2. Genomförande: Medarbetaren erhåller ansvaret för den konkreta utformningen 

av vilka åtgärder som ska användas för att nå uppställt mål. Arbetets utveckling 

utvärderas och samtal mellan ansvarig och dess överordnad förs på regelbunden 

basis. 

3. Utvärdering: När perioden är slut, bedömer överordnad och medarbetare hur väl 

medarbetaren uppnått de önskade målen. Diskussion om eventuella delar av 

målsättningen som inte har infriats samt ett enande om nya målsättningar kan tas 

upp under detta möte (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

 

Alltså kan man genom att förespråka målinriktat beteende mäta medarbetarens arbete 

och sätta riktlinjer samt gränser för den anställdes arbete och beteende. För att 

medarbetare ska känna motivation i sitt arbete är det viktigt att personen är medveten 

om vad som förväntas av henne samt även en förväntan om att nedlagd arbetsprestation 

leder till en uppfyllelse av uppsatt mål. 
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3.4 Sociala teorier 
Sociala motivationsteorier lägger störst vikt på individens förhållande till sin 

omgivning som källa till motivation eller icke motivation. De teorier som faller under 

denna kategori berör även mänskliga relationer. 

 

3.4.1 Likavärdesteorin  
Stacy Adams utvecklade under 1960-talet en teori om rättvisa som belyser temat 

likavärde som en motivationsfaktor (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Adams utgick 

ifrån två frågeställningar: vad anser människan vara rättvist och hur reagerar de när de 

får betydligt mer eller mindre än vad de själva anser sig förtjäna? Utifrån dessa frågor 

menade Adams att ett likavärde kunde studeras (Wilson, 2008). Likavärde betraktas 

som en princip med förutsägbara och delvis starkt motiverande och 

motivationshämmande effekter. Adams menade att det är graden av upplevd rättvisa på 

arbetsplatsen som påverkar arbetsmotivation, det vill säga att människor jämför det de 

gör gentemot varandra och uppstår en bra jämförelse mellan medarbetare är ett 

likavärdestillstånd uppnått. Skulle det i stället vara orättvisa och otillfredsställelse på 

arbetsplatsen uppstår i stället en likavärdeskonflikt (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Adams skiljer i teorin på fyra referensjämförelser:  

 

1. Själv-intern: En jämförelse av ens egna arbetssituation med erfarenheter från 

tidigare situationer inom samma organisation. 

2. Själv-extern: En jämförelse av ens egna situation i relation till erfarenheter från 

en annan organisation. 

3. Annan-intern: En jämförelse med någon annan medarbetare eller yrkesgrupp 

inom samma organisation.  

4. Annan-extern: En jämförelse med en annan individ eller grupp utanför den egna 

organisationen.  

 

Människor agerar alltså utifrån vad de finner rättvist och orättvist och jämför det de 

bidrar med gentemot vad de får i retur. I fall där medarbetaren upplever att den egna 

insatsen är jämbördig med andra medarbetares insatser är ett så kallat likavärdestillstånd 

upprättat (Wilson, 2008). När detta tillstånd upprättats känner individen i fråga 

motivation i sitt arbete. Tre premisser är knutna till jämförelsen som sker arbetstagare 

emellan; lönenivå, utbildningsnivå och anställningstid.  
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Medarbetare med hög lön, lång utbildning och lång anställningstid har vanligtvis 

bredare information om sin arbetsmarknad och väljer oftare referensobjekt utom den 

egna organisationen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). De tar upp SAS piloter i ett 

exempel där de gick ut i strejk trots årslöner på närmare en halv miljon kronor, en 

lönenivå som de flesta inom branschen och inom SAS tyckte var bra. Men 

referenspunkten för SAS piloter var den löneökning som kollegor inom amerikanska 

samarbetsbolaget Continental hade fått vilket låg långt över SAS löneanspråk. 

Medarbetare med lägre lön, kortare utbildning och lägre anställningstid finner i stället 

ofta sina referensobjekt inom organisationen och är känsligare för olikheter på 

arbetsplatsen.  

 

Hur hanteras då en likavärdeskonflikt? Om en medarbetare upplever att andra individer 

som utför likvärdigt arbete som denne själv får en högre lön, behöver medarbetaren i 

fråga göra en kognitiv anpassning för att hantera denna orättvisa (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). Likavärdesteorin redovisar sex olika tillvägagångssätt som kan 

komma att vara aktuella för att återföra balansen: 

 

1. Förändra insatsen: Exempel är att prestera mindre på arbetsplatsen för att visa 

missnöje. 

2. Förändra uttaget: Exempel är att öka produktionsmängden för att uppnå 

likbördig eller högre än jämförelseobjektet. 

3. Förändra självupplevelsen: Från en upplevelse av likaarbetande till 

merarbetande. 

4. Förändra upplevelsen av andra: Betrakta referenspersoners arbetssituation på 

ett mindre attraktivt sätt. 

5. Välja ett annat referensobjekt: “Jag tjänar i alla fall mer än människor med 

samma utbildningsbakgrund som mig i offentlig sektor”. 

6. Sluta: Ta en annan anställning 
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3.4.2 Tid som arbetsmotivation 
Donald P. Moynihan & Sanjay Pandey (2007) ser ett samband mellan tid och 

arbetsmotivation och hävdar att tid som motivation kan indelas i tre tidskategorier; den 

anställdes ålder, anställningstid inom organisationen och tid inom nuvarande roll. 

Moynihan & Pandey (2007) påvisar i samstämmighet med flertalet andra forskare att 

dessa tidsrelaterade kategorier inte bara påverkar individen utan organisationen.  

 

Enligt Moynihan & Pandey (2007) har äldre medarbetare en större benägenhet att 

besitta och värdesätta traditionella värden och arbetsmoral vilket bidrar till en mer 

positiv föreställning av den egna rollen inom organisationen. Det är de traditionella 

värdena som Moynihan & Pandey menar utgör att äldre anställda har mindre 

benägenhet att lämna organisationen. Deras lojalitet och kognitiva rationaliserande gör 

att de ser fördelar med att stanna inom organisationen snarare än att söka sig till nya 

marknader. Moynihan & Pandey (2007) nämner flertalet forskare inom området, 

(deLeon & Taher, 1996; Naff & Crum, 1999; Ting, 1997), och hävdar att tiden de 

spenderad inom en organisation snarare än individens ålder driver det positiva 

sambandet mellan äldre anställda och attityd gentemot arbetet. Ju längre individer 

fortsätter arbeta inom samma organisation, desto starkare blir deras känsla av 

organisatorisk lojalitet.  

 

Moynihan & Pandey (2007) lyfter Carson & Carsons argumentation om “career 

entrenchment”. De menar att om personer upplever att passformen mellan deras 

ambitioner och den karriärs gång de tillåts inte är tillfredsställande men att potentiella 

personliga risker med att sluta är för höga, kan de arbeta kvar även om de inte finner 

motivation och engagemang gentemot sitt arbete. Liknande risk löper anställda som 

upplever att de fastnat inom samma position när de arbetat där en längre tid, även de blir 

mindre motiverade vilket resulterar i ett lägre involverade i organisationen.  
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3.5 Arbetskaraktäristiska modeller 
Arbetskaraktäristiska modeller är teorier som betonar motivationens betydelse i 

relation till arbetsplatsen. Att egenskaper på själva arbetsplatsen är de som ligger till 

grunden för motivation hos människor.  

 

3.5.1 Herzbergs Tvåfaktorteori 
Under 1950-talet utvecklade Frederick Herzberg en motivationsteori som bygger på 

hygien- och motivationsfaktorer. Till skillnad från Abraham Maslow som intresserade 

sig för motivation i allmänhet fokuserade Herzberg på att hitta källorna till motivation i 

relation till utförandet av ett effektivt arbete (Herzberg et al. 1993). Han hävdade att 

betalning enbart i ringa mängd bidrar till arbetstillfredsställelse (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). Genom intervjuer undersöktes två fenomen. Hertzberg frågade vilka 

situationer som fick individen att trivas i arbetet och vilka som gjorde att individen 

kände vantrivsel i arbetet. När resultaten hade analyserats framkom det att lycka var 

förknippat med de arbetsuppgifter som arbetarna utförde. Det var i arbetsuppgifterna 

som framgång och personlig utveckling upplevdes (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

 

Herzberg förklarade vidare att vid de tillfällen som medarbetaren kände ett missnöje i 

arbetet berodde det inte på arbetsuppgifterna i sig utan det kunde snarare kopplas till 

händelser som fanns runt omkring själva arbetsuppgiften det vill säga yttre faktorer. 

Herzberg påpekade att just missnöjet kunde ge en antydan om vad som stod fel, 

exempelvis kunde brister i arbetsmiljö, orättvisa på arbetsplatsen eller en oorganiserad 

arbetsplats vara faktorer att ta i beaktning. Faktorer utanför arbetsuppgiften som 

exempelvis rörde arbetsmiljöfrågor kategoriserade Herzberg som hygienfaktorer 

(Herzberg et al. 1993). Människor som däremot blev nöjda genom inre faktorer, det vill 

säga deras arbetsuppgifter och hur dessa uppfattas av omgivningen, valde Herzberg att 

benämna som motivationsfaktorer. Herzberg hävdar genom sin teoribildning att de 

faktorer som bidrar till trivsel inte är en direkt motsats till de som bidrar till vantrivsel, 

utan de två begreppen står oberoende till varandra (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  
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Herzberg kunde utifrån resultaten dra generella slutsatser ur det mönster han fann. Han 

menade att hygienfaktorerna kan skapa vantrivsel då de saknas men kan inte skapa 

trivsel i sig självt. Motivationsfaktorerna däremot kan skapa trivsel när de finns men 

inte vantrivsel ifall de saknas.  

 

 
(Figur 2. Tvåfaktorsteorin. Källa: Kaufmann & Kaufmann 2010, s. 152) 

 

3.5.2 Hackman och Oldhams motivationsmodell 
Richard Hackman och Greg Oldham har utvecklat en teori som fått genomslag inom 

organisationsteorin. Modellen framhäver att organisationer bör utformas på ett sätt som 

underlättar för de anställda att använda sina färdigheter. Job Characteristic Model, som 

de valt att benämna sin teori, har som syfte att utveckla ett konkret system för att mäta 

ett arbetes motivationspotential. En arbetares prestation och tillfredsställelse är 

beroende av att nå upp till vissa psykologiska aspekter.  
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(Figur 3.Motivationsmodellen. Källa: Bundlr.com, 2015) 
 

Organisationer bör först och främst sträva efter att skapa en känsla av meningsfullhet då 

det ligger till grund för att skapa motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). För att skapa 

meningsfullhet krävs att arbetsuppgifterna uppfyller fem grundläggande egenskaper för 

att främja ett gynnsamt psykologiskt tillstånd hos arbetaren. Första steget är variation i 

arbetsuppgifterna och att det ställs krav på olika färdigheter och förmågor, arbetaren ska 

även kunna se en meningsfull helhet i arbetsuppgifterna, framförallt genom att delta 

under hela genomförandet och komma fram till ett synligt resultat. Uppgiftens 

betydelse, alltså hur viktig den är för organisationen och för andra människor är också 

av stor vikt. För att nå ytterligare ett steg krävs autonomi, att arbetaren i stora drag 

tillåts bestämma själv hur arbetet skall läggas upp. Femte aspekten är grad av direkt 

återkoppling från uppgiften för individen, exempelvis att en lärare kan se att eleverna 

har nytta av undervisningens uppläggning. Ju bättre uppgiften som utförs uppfyller 

dessa fem egenskaper, desto större motivationspotential har jobbet (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). För att de kritiska psykologiska egenskaperna i modellen ska kunna 

uppnås krävs att arbetsuppgifterna och organisationsstrukturen är utformad så att 

arbetaren upplever eget ansvar att nå resultat och faktisk kunskap samt att känslor om 

att arbetet är meningsfullt främjas. När organisationen lyckas uppfylla de psykologiska 

egenskaperna kommer den anställde känna sig motiverad, ha en stark vilja att prestera 

samt känna hög arbetstillfredsställelse (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
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Motivation är i teorin alltså en fråga om möjlighet till att utvärdera resultatet av sina 

egna insatser, organisationens struktur och arbetsuppgifternas utformning. Det är 

välkänt att kunskaper och färdigheter gör att människor reagerar olika på utmaningar 

och det är inom detta område Hackman & Oldhams modell särskiljer sig från många 

andra teorier. Hänsyn tas till individuella psykologiska behov, i modellen preciserat 

genom faktorn “moderatorer”. Hackman & Oldham (1980) menar att det är tre 

egenskaper hos individen som kan modifiera det antagna sambandet mellan arbetets 

egenskaper och resultatet: 

 

1. I vilken utsträckning individens kunskaper och färdigheter är relevanta för 

uppgifterna som utförs. 

2. Hur mycket individen strävar efter att utvecklas. 

3. Hur nöjd individen är med anställningsförhållandena såsom 

anställningstrygghet, belöningssystem, kolleger och ledning. 

 

Dessa tre förhållanden kan både var för sig och i samspel försvaga den effekt som 

arbetsuppgifterna antas ha på motivation, prestation och resultat. Om den anställde 

istället är kompetent och strävar efter personlig utveckling förväntas hög motivation, 

goda prestationer och positiva resultat för både organisationen och individen om 

förhållandena är de rätta. Teorin föreslår även fem åtgärder som kan hjälpa arbetsgivare 

att förstärka motivationspotentialen när det kommer till arbetsuppgifterna: 

 

• Kombinera arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att de tillsammans utgör en 

meningsfull helhet, och så att de ger variation i arbetet. 

• Etablera naturliga arbetsgrupper som stimulerar en ägarrelation till 

arbetsuppgifterna. 

• Etablera klientrelationer så att individen kommer i kontakt med dem som ska ha 

den primära nyttan av arbetet. Detta är viktigt bland annat för god återkoppling. 

• Delegera uppgifter och ansvar för att stärka autonomin. 

• Skapa system med god återkoppling så att individen kan få veta om han gör ett 

bättre jobb, stagnerar eller gör sämre ifrån sig (Jacobsen & Thorsvik, 2014).   
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3.5.3 Pink - Mastery, Autonomy and Purpose 
Enligt Daniel Pink (2010) ska organisationer använda yttre motivation endast där den 

fungerar (i mekaniska rutinbundna uppgifter). Resten av verksamheten bör sträva efter 

att förstärka medarbetares inre motivation. Pink återger i sin bok Drive (2010) tre 

huvudprinciper som motiverar arbetare: 

 

Autonomi (Autonomy) - Pink menar att människor som tar egna beslut intresserar sig 

mer för det faktiska utfallet av uppgiften. Pink visar flera exempel och studier som 

redogör för sambandet mellan självstyre och ökad produktivitet. Organisationer kan öka 

autonomin genom att ge arbetaren möjlighet till att planera sitt arbete inom ett eller flera 

av områden som Pink kallar task, time, technique och team. De fyra områdena 

möjliggör att medarbetarna i större utsträckning själva styra över vilka arbetsuppgifter 

de ska ta på sig, när uppgifterna ska utföras (och hur tiden ska fördelas mellan 

uppgifterna), hur deras arbetsuppgifter ska utföras samt med vem deras arbetsuppgifter 

ska utföras. 

         

Mästerskap (Mastery) - Människor som märker att de presterar och blir bättre inom sitt 

arbete är enligt Pink mer benägna att ta på sig utmanande uppgifter och vara mer 

drivande i utvecklingen. Pink skiljer på leveransmål och lärandemål. Han menar att 

vanliga leveransmål gör att folk strävar efter att minimera sin ansträngning, medan 

lärandemål uppmuntrar medarbetare att bli bättre på vad de gör.  

         

Mening (Purpose) - Pink menar att om de anställda förstår vad deras arbete bidrar med 

och vilka konsekvenser som medföljer kommer de få en helhetsbild av organisationens 

verksamhet. Förståelsen kan bidra till en ökad motivation hos den anställde, ett 

exempel: om en anställd skapar sig en övergripande bild av hur arbetsprocessen 

fungerar i samtliga led får hon samtidigt en bättre bild av sitt egna arbete och vad hon 

bidrar med. Förståelsen för arbetsuppgifterna leder till ett meningsskapande som 

motiverar och får de anställda att ta ansvar för hela händelseförloppet. Om en anställd 

ges förutsättningarna att skaffa sig en sådan bild, kan dåliga prioriteringar och interna 

konflikter undvikas (Pink, 2010). 

 

Som Pink (2010) nämner fungerade yttre incitament skapligt i ett industrisamhälle där 

kvalitet och produktivitet kunde öka genom att utlova belöningar för ett monotont 
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arbete. Idag när stor del av arbetsstyrkan är kunskapsarbetare som ägnar sin tid åt 

kreativt och skiftande arbete är det annorlunda. Människors motivation kommer alltmer 

inifrån och att erbjuda ekonomisk belöning för väl utfört arbete kan rendera i minskad 

motivation. Pink menar sammanfattningsvis att hemligheten bakom hög prestation och 

arbetsglädje är ett djupt mänskligt behov att självständigt få styra över sitt eget liv, en 

önskan att lära sig nya verktyg och att bli bättre på något som känns meningsfullt. Han 

menar att människan vill utföra sitt arbete för att skapa något som är större än sig själv 

(Pink, 2010). 

 

3.6 Teorisyntes 
Ovanstående teorier anser vi skapar en bred bild av fenomenet motivation. Ett sätt som 

vi tolkar de olika teoriområdena är att se dem som en slags process. Behovsteorierna 

startar processen genom att skapa ett behov hos en människa som måste tillfredsställas. 

De kognitiva teorierna beskriver de val som människan gör för att uppnå denna 

tillfredställelse. De sociala teorierna beskriver vad som händer när människan kommer i 

kontakt med sin omgivning, i vårt fall på arbetsplatsen och de relationer och kontakter 

som sker där. De arbetskaraktäristiska modellerna beskriver hur ett arbete kan utformas 

för att möta denna process på bästa möjliga sätt. Processen i sig kan se ut på lika många 

sätt som det finns människor, olika människor motiveras av olika faktorer. Denna 

process är endast en av många sätt att tolka motivation, som vi tidigare gått in på är 

fenomenet motivation komplext och det finns inte ett rätt sätt att beskriva det. Vi har 

använt oss av de fyra huvudområdena då vi anser att de skapar en god överblick över 

existerande teorier inom ämnet motivation. Teorierna ger en grundläggande förklaring 

på vad respektive huvudområde bidrar med i avseende att motivera en människa.   

 

Kritik som förs mot motivationsteorier gäller främst de metodologiska grunder de 

bygger på. Helene Ahl (2004) tar upp problematiken om definitionen av begreppet 

motivation. Hon menar att man än idag inte har kommit fram till en enhetlig definition 

av ordet, “Istället tenderar begreppet att mångfaldigas i proportion till antalet forskare 

som sysslar med det” (Ahl 2004, s. 78). En tydlig operationalisering av begreppet 

motivation är således en viktig faktor i varje studie som handlar om motivation. 

Flertalet av de teorier vi tagit upp i kapitlet anses vara “klassiska” teorier som överlevt 

under lång tid. Kritik som förs mot dessa teorier är bristen av empirisk testning samt, i 

de fall där tillräcklig empiri har införskaffats, metoden för själva insamlingen. I fallet 
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om Hertzbergs två-faktorsteori menar kritiker att respondenterna i studien länkade 

tillfällen av tillfredsställelse med egna prestationer (motivationsfaktorer) samt negativa 

känslor till yttre faktorer (hygienfaktorer) som är utom deras egna kontroll (Pinder, 

2008). Det här är en viktig poäng att ta upp, liknande kritik förs mot näst intill samtliga 

klassiska motivationsteorier. Metoden för hur empirin samlas in är av yttersta vikt. 

Eftersom motivation är ett subjektivt fenomen som i många delar bygger på 

psykologiska processer kan personer ibland vara omedvetna om vad som faktiskt 

motiverar dem (Hedegaard Hein, 2012). Risken finns då att respondenter vid 

intervjutillfället istället svarar på vad de tror är ett “bra” svar och vad som är socialt 

acceptabelt. Det finns även en risk, som i Hertzbergs studies fall, att när något gått bra 

länkar respondenterna det till sin prestation och förmåga men i det fall då något gått 

mindre bra länkar de det till en yttre omständighet som de själva inte haft en möjlighet 

att påverka. Det var alltså inte deras egna fel. 

 

Resonemanget ovan rör främst metodologisk kritik, vi väljer trots det att ta upp 

problematiken i detta kapitel eftersom en stor del av kritiken som finns inom 

motivationsteorin rör just metodologiska grunder. Det är viktigt att poängtera att 

flertalet av de teorier vi tar upp kan anses brista något i den akademiska trovärdighet 

som annan forskning har och som idag mer eller mindre ses vara ett krav för att vara 

“akademiskt korrekta”. Trots detta har teorierna överlevt, vissa i snart ett århundrade, 

och används fortfarande som grundpelare inom motivationsforskningen. Det tyder ändå 

på att teorin är något på spåren och att det kan användas i ett försök att tolka vad som 

motiverar en människa. Som vi nämnt tidigare innehåller motivationsbegreppet flera 

aspekter som kan tolkas olika beroende på vilken bakgrund man har. En naturvetare kan 

tolka det annorlunda än en samhällsvetare som kan tolka det annorlunda än en filosof. 

Vem det är som har rätt är svårt att säga och det verkar som att inte heller forskningen 

har lyckats än, kanske det inte ens går att få fram en universal definition.  
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Det vi således gjort i vår studie har varit att samla ett antal teorier som har testats av 

andra forskare över tid för att erhålla en så samlad bild av begreppet motivation som 

möjligt. Nedan presenteras en matris över de teorier och forskare som behandlats i 

kapitlet. 

 

 

Människan enligt: Motiveras av: Refererade författare: 

Behovsteorin Behovsskapande 

Tillfredsställning 

Maslow 

McClelland 

Deci 

Kognitiva teorier Medvetenhet  

Rationella val  

Måluppfyllelse 

Vroom 

Deci 

Locke & Latham 

Sociala teorier Grupptillhörighet 

Sociala normer 

Adams 

Moyniham & Pandey 

Arbetskaraktäristiska teorier Arbetsutformning 

Autonomi 

Hertzberg 

Hackman & Oldham 

Pink 

(Figur 4. Teorisyntes) 
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4.	  Empiri	  
I detta kapitel redovisas en sammanfattning av den primärdata som samlats in till 

undersökningen. Vi har valt att dela upp kapitlet efter respondenternas svar i form av 

chef och anställd och även i form av de olika teoretiska huvudområdena. Vi har även 

valt att benämna respondenterna med olika ord, exempelvis intervjuperson eller 

svaranden, i syfte att göra texten mer levande.  

 

4.1 Behovsaspekter 
I denna del presenteras vilka behov respondenterna upplever sig ha och det förknippade 

beteendet relaterat till de behoven.   

 

4.1.1 Chefens synsätt 
När det kommer till respondenternas behov finns det viss likhet att hitta i svaren. Det 

som urskiljer sig är hur yngre och äldre respondenters ser på frågorna kring 

tillfredsställelse. De äldre respondenterna talar om värdegrunder som familj, vänner och 

meningsfullt arbete: “[...] det är väl att trivas med sin situation både i och utanför 

arbetet. Att kunna gå till jobbet och känna att man gjort ett bra jobb och sedan kunna 

komma hem till familjen.” medan den yngre talar mer om arbetsrelaterade behov: “[...] 

jag har mycket ansvar och att vi kan påverka mycket här på vårt kontor och man ser 

hyfsat snabba resultat. Det tycker jag är roligt och just när vi får beställningar och när 

vi löser dem. Från att sitta rätt så knivigt till att hitta rätt personal och sen att man 

löser det. Det är väldigt roligt”.  

 

När vi frågar hur cheferna arbetar med feedback gentemot sina anställda visar det sig att 

några anstränger sig mer för att ge feedback:“[...] jag tror även att feedback är en viktig 

del, jag själv uppskattar feedback” medan andra förvisso påtalar styrkan i feedback men 

ändå inte lyfter fram det lika mycket till sina anställda: “Jag tror i och för sig att det är 

den delen jag är lite halvkass på, att man blir uppskattad och peppad av sin chef. Jag 

inbillar mig att det är bra. Att det är ett framgångsrikt sätt att få folk att funka 

liksom”.   
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För att få en så klar bild över vad cheferna definierar som motivation frågade vi dem 

vad som motiverade dem och vad motivation var för dem. Svaren vi fick ger en något 

mer nyanserad bild av hur de motiveras:“[...] det är ju mycket där när man löser 

någonting och vägen dit. När man får hitta olika vägar för att hitta personal. När vi väl 

löser det, det är väldigt motiverande. Och sen att man jobbar i team. Det är stor 

skillnad, jag har jobbat själv innan och det är inte lika motiverande” och “Ja vad som 

motiverar mig är att jag själv mår bra och känner att det jag gör är rätt. Mår man inte 

bra gör man inget bra arbete och då mår man inte bra privat heller”  

 

Det vi märkte var att skillnaden i ålder reflekteras i definitionen av motivation. En av 

respondenterna visade medvetenhet kring förändringen när han berättade om vad som 

motiverat genom karriären: “Det där kan man säga, det ändrar ju sig under själva 

tidsaxeln så att säga. Från början var det ju så att man ville bevisa för sig själv och alla 

andra att man klarade av detta. Idag är det ju annorlunda, idag är den största 

drivkraften att försöka få företaget att funka bra så att mina barn kan fortsätta och ta 

över”. 

 

4.1.2 Anställdas synsätt 
Respondenternas behov är individuella men det finns likheter i svaren. Det som 

utmärker sig är att de yngre respondenterna, även här, talar om en vilja att prestera för 

att få uppskattning. De äldre respondenterna talar snarare om vikten av att komma hem 

efter en arbetsdag och känna det lugn de upplever där. En av intervjupersonerna visar på 

en medvetenhet kring att jobbet kanske inte kommer tillfredsställa hennes behov för 

alltid. “Jag trivs fortfarande med mitt arbete och har inte hunnit tröttna på det ännu”. 

Men sen beskrev hon samtidigt varför hon trivs idag vilket påtalats av andra svaranden. 

“Att känna att man gjort något bra så de [cheferna] blir tacksamma för det man gör”. 

Det finns alltså en önskan om att känna sig uppskattad i arbetet. En annan respondent 

påpekar att även hon motiveras när chefen ger feedback under arbetets gång, enligt 

henne kan minsta positiva feedback motivera väldigt mycket. Hon menar att hon hittar 

motivation inom sig själv också men att hon värdesätter någon annans ord högre än sina 

egna tankar. En annan svarande talar om behovet av att själv kunna påverka sin 

arbetsdag som motiverande: “Det är väl framför allt för att jag känt att jag fått arbeta 

självgående om man säger så. Det är ingen som styr uppifrån”. Hon menar att 
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motivationen ökat i takt med att hon själv fått möjligheten att bestämma sin dag, att 

känna autonomi.  

 

Det som skiljer respondenterna åt är att alla inte har samma behov av feedback under 

det dagliga arbetet och att strävan efter utveckling inte finns inom alla. Flertalet svarade 

däremot att de vill utvecklas och komma högre upp i hierarkin: “Jag ser ju att det är en 

väldigt bra språngbräda till en framtida karriär” och “[...] just att vara mer mot kund 

och träffa mer kunder”. När vi frågar respondenterna om vad de anser stimulerande i 

sitt yrke fick vi svar som indikerade en strävan mot personlig utveckling: “Att hela 

tiden bli utmanad och slängas ut i något som jag känner att jag inte gjort tidigare, det 

är det som stimulerar mig” menade en av intervjupersonerna och en annan sa: “Att 

göra ett bra jobb och utvecklas och hela tiden bli bättre på det jag gör”.   

 

När det gäller belöning finns det skilda uppfattningar om man vad som uppskattas av 

respondenterna: “[...] vi får bra uppskattning av chefen och det känns ju bra att man 

gjort ett gott arbete så det är väl en belöning i sig”. Vissa av de svarande säger att 

uppskattning i form av ord räcker men andra menar att samtidigt som de får bra 

feedback är extra pengar aldrig fel: “[...] man kan inte önska sig mer än en kosing extra 

för beröm får vi ändå”. 

 

4.1.3 Summering av det behovsrelaterade synsättet 
Sammanfattningsvis kan vi se att chefsrespondenterna har en tydlig värdegrund när det 

kommer till frågor om tillfredsställelse och de finner de problem de ställs inför i sitt 

arbete betydelsefulla. Överlag kan cheferna ses som lösningsorienterade personer som 

stimuleras av att utföra sina uppgifter och visa goda resultat. En annan intressant aspekt 

var att de äldre cheferna lyfte fram vikten av livet utanför arbetet och framförallt 

behovet av ett socialt liv med de som stod dem nära.  

 

Medarbetarna uttrycker ett behov av att känna sig delaktiga på arbetsplatsen, att de vill 

bidra till verksamheten. Vissa motiveras av den utmaning de upplever i arbetet medan 

andra känner att arbetet är ett sätt att möjliggöra andra mål i livet. De känner en 

tillfredställelse när de deras chef visar uppskattning till dem, när de får positiv feedback 

eller någon form av belöning. 
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4.2 Kognitiva aspekter 
I denna del kommer respondenternas handlingsmönster gentemot målförpliktelse, det 

vill säga huruvida rationella val leder till en specifik handling. Här presenteras även 

intervjupersonernas upplevelser av inre och yttre motivationsfaktorer och hur de 

påverkas av de belöningar de erhåller. 

 

4.2.1 Chefens synsätt   
Respondenternas syn på mål är väldigt styrda av strategiskt uppsatta mål uppifrån och 

kvoter vilka de känner ett behov av att fylla. En av respondenterna förklarar: “Nja inte 

individuella som jag har att följa mer än de budgeterade mål som jag jobbar mot, 

däremot har våra anställda individuella mål att följa [...] det finns ju en 

arbetsbeskrivning som vi ska förhålla oss till plus att vi har våra mål i det balanserade 

styrkortet som vi ska uppnå.” och menar att mål behövs för att ha något att sträva efter: 

“Jaa alltså mål är ju alltid mål vilket gör att man har något att sträva efter och jobba 

emot eller kanske till och med överträffa”.   

 

I diskussionen om delaktighet känner samtliga respondenter att stor vikt bör läggas vid 

att skapa en öppen och lättförstådd miljö på arbetsplatsen där alla medarbetare känner 

sig involverade i hur organisationen är utformad och vilka utmaningar de ställs inför: 

“[...] förhoppningsvis att mina medarbetare också drivs av de gemensamma mål vi har 

uppsatta så vi drar åt samma håll” och att medarbetarna ges en chans att och påverka 

vara delaktiga i måluppfyllelse processen: “De är ganska delaktiga då de får 

möjligheten att påverka vid årsmötena vi har under december-januari men även under 

perioderna då arbetet utförs”.  

 

När vi frågar om yttrebelöningar och hur deras medarbetare belönas när de möter de 

mål som sätts beskrivs belöningsprocesserna ganska lika: “Jaa det gör vi, konsulterna 

ges ett tillägg på 17% på fakturerade kunder vilket läggs på lönen och vi har givetvis 

också belöningar i form av sammankomster och fika om det nu kan ses som det också. 

Jag försöker även prata med dem och visa uppskattning för det de gör när de gör ett 

bra arbete” medan en annan säger “ [...] samspelet med varandra, att vi skapar en bra 

arbetsmiljö och att vi peppar varandra, att man ger feedback och beröm när någon gör 

något bra”. Den tredje chefen menar att deras sätt är att ha en hög lön som 

utgångspunkt för att tillfredsställa de anställda: “vi har ju förhoppningsvis bra löner va. 
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Det är ju det som är min förhoppning att det är det som ger motivation liksom. Alltså 

jag inbillar mig att om man har dåligt betalt, så finns det risk att man går och gnyr över 

att man har dåligt betalt”. Han hänvisar även till den inre motivationen och påpekar att 

de som är på jobbet antagligen trivs med sin situation och position: “Har man valt att 

jobba i ett litet företag så har man nog valt det jobbet för att det är kul att jobba i en 

mindre grupp och bli sedd istället för att göra en jättekarriär”. Balans mellan yttre och 

inre motivationsfaktorer verkar vara det cheferna strävar efter och försöker att 

upprätthålla. 

 

4.2.2 Anställdas synsätt 
Samtliga respondenter berättar att de i någon form har uppstakade mål vilka de sägs 

arbeta mot. De olika arbetsrollerna skildrar en bredd i vad som förväntas av dem, men 

samtliga intervjupersoner känner sig införstådda i vad de ska göra och vad som krävs av 

dem: “I min roll här vet jag vad som krävs av mig [...] vi [har] så bra kommunikation 

på företaget så jag vet ju liksom. jag kan alltid stämma av med vad jag ska göra och så. 

så ja jag har absolut koll”.   

 

När det gäller delaktighet i måluppfyllelse ser vi även här en samstämmighet där 

samtliga respondenter känner att de har möjlighet att påverka sina individuella mål till 

viss grad, en svarande uttryckte sig: “Ja självklart!. [...] i slutet av december eller 

början av januari så går vi igenom hela årets månadsmål då.” där en tydlig dialog lyfts 

vilket ytterligare en intervjuperson nämnde: “jag tycker det funkar väldigt bra. alltså att 

vi har en bra dialog om vad vi ska uppnå [...] jag tycker jag har en stor påverkan”. När 

vi frågar respondenterna om de motiveras av systematiserade mål och motivation 

gentemot ett uppställt mål ser vi skillnader i svaren, vissa motiveras klart och tydligt av 

att ha ett mål att jobba mot: “Jag motiveras att jobba hårdare, men sen finns det ju en 

negativ aspekt att man stressas för mycket. Att man känner att man är långt ifrån målen 

och då stressas man ju. Men jag tycker att om det är rimliga mål är det positivt”. och: 

”Ja  jo men det tycker jag. sen så i ett sånt här jobb så jobbar man mycket med 

långsiktiga mål så det krävs ju alltså en stor planering och att man jobbar med det över 

tid” medan andra ser på målet och känner en viss otydlighet:“ [...] i och med att jag inte 

får ta del av ekonomiska måltal så är det svårt för mig att se i det stora hela. Så att jag 

jobbar efter mina deadlines som jag vet att jag ska leverera men jag skulle säkert hitta 
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mer motivation och kanske arbeta hårdare om jag fick ta del av det stora hela. alltså 

hela kakan”. 

 

Gällande yttre motivationsfaktorer har vi låtit respondenterna svara på frågor kring 

belöningar i form mjuka incitament kontra monetära belöningar och förmåner. 

Respondenterna tilläts svara på huruvida de belönades för utfört arbete gentemot uppsatt 

mål och hur de såg på belöning vilket resulterade i skiftande svar: “Det vi fakturerar 

över dessa mål får vi 17% på tillägg av på månadslönen [...] då känner man att man får 

lite belöning och uppskattning för det man gör extra och att man jobbat hårt för att 

uppnå målen.” i jämförelse med en annan respondent som svarade “Nja... vi får bra 

uppskattning av chefen och det känns ju bra att man gjort ett gott arbete så det är väl en 

belöning i sig”.  

 

Synen på möjligheter till befordring och höjd lön var också delad mellan olika 

respondenter, vissa kände en stark motivation till möjligheten att bli befordrad och 

kopplade det till att få erkännande: “Självklart är jag ute efter befordran och karriär 

hela tiden. [...] Men jag har liksom alltid levt i det här att jag vill prestera mer och ta 

mig någonstans. Så att jag tycker att det är sjukt viktigt att bli uppskattad och få 

erkännande.” medan andra inte kände något större behov av att befordras: “Nej... det 

tycker jag inte. Det är inget viktigt för mig.“ och “det viktigt är att jag känner att jag 

utvecklas. En befordran i sig känns inte jätteviktigt utan det är mer att utvecklas i 

rollen.“  

 

Intervjupersonernas åsikter när det gäller inre motivationsfaktorer handlar i stora drag 

om relationen mellan utbildning och jobb och hur de stämmer överens med varandra. 

“Det är väl att jag har en ganska varierande roll. att man får göra väldigt mycket olika 

uppgifter och det i sig blir stimulerande. Samt att det har att göra med den 

utbildningsinriktningen jag har. så man kan göra den kopplingen att det är något jag 

faktiskt vill göra”. uttryckte en respondent. En annan intervjuperson hade inte samma 

koppling mellan utbildning och jobb utan uttryckte sig: “Eftersom det inte är området 

jag är utbildad i, jag får fortfarande stimulans och det är kul [...] men just att vara mer 

mot kund och träffa mer kunder. Det är det jag vill”. 
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4.2.3 Summering av det kognitiva synsättet 
Sammanfattningsvis ser vi hur chefer är relativt styrda av strategiska mål vilka de har 

viss möjlighet att påverka och att de drivs av dessa mål. När det gäller delaktighet 

tycker samtliga att en öppen och involverande miljö är viktigt för att medarbetare ska 

blir mer insatta i organisationen. Till sist lyfts belöning där de olika organisationerna 

och därmed cheferna arbetar på olika sätt för att motivera, Yttre belöningar som är av 

ekonomiskt ursprung ses som ett gott incitament men att feedback, arbetsmiljö och 

samspelet tillsammans är lika viktigt. 

 

Vad gäller medarbetarna kan vi säga att respondenterna finner motivation i att de har 

tydliga mål att arbeta mot och att de vet vad som förväntas av dem. När det kommer till 

belöning är yttre belöningar, dels i form av monetära bonusar men även visad 

uppskattning från chefen i form av After Works eller liknande aktiviteter, väl använda 

och även uppskattade av medarbetarna. Även om flera intervjupersoner menar att det 

inte är den viktigaste formen av belöning är det alltid trevligt att få. Viktigare är dock att 

känna uppskattning i det arbete man utför och att ens chef uppmärksammar det. 
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4.3 Sociala aspekter 
Denna del kommer belysa respondenternas tankar kring sociala sammanhang och 

sociala normer och dess påverkan på motivation. Här kommer även tidsaspekten av 

anställningstid och ålder belysas.  

 

4.3.1 Chefens synsätt 
Samtliga chefer ser på medarbetarna som en viktig del av organisationen de tillhör och 

lyfter vikten av att få med sig medarbetarna: “Nej jag tycker det är viktigt att ha med sig 

sina medarbetare för att det är ju dem som utför arbetet. De är ju kapitalet. Finns inte 

dem på plats då kan vi ställa in alltihopa” En annan deltagare uttalar sig om att den 

sociala aspekten är betydelsefull för att skapa ett bra klimat som människor trivs i på 

jobbet: “[...] trivs man på jobbet och har en bra stämning och har kul ihop så gör man 

ett bra jobb och då får vi ett bra resultat. Och då blir man i regel motiverad. Jag har 

haft kollegor som jag haft tidigare. Inte som jag jobbat direkt med, men som det inte 

fungerat så bra med och då skulle det inte fungera, inte på ett sånt här litet kontor”. Vi 

frågar dem även vad de upplever att deras medarbetare motiveras av och får svar där 

trivsel är en av huvudfaktorerna till motivation: “[...]vi skapar en bra arbetsmiljö och 

att vi peppar varandra, att man ger feedback och beröm när någon gör något bra”. En 

av cheferna lyfter fram vikten av att vara närvarande på arbetsplatsen, att chefen med 

fördel ses som en medarbetare snarare än något annat. “Vi sitter och äter frukost och 

mat tillsammans vid samma bord [...]. Så att man sitter där klockan nio varje morgon 

och snackar skit eller ibland tar man upp mer om jobbet. Det blir ju ganska nära, alltså 

chefen försvinner inte”. Han fortsätter: “Jag är ju inte direktör utan jag är mer än i 

gänget liksom. Det är ju inte säkert att de anställda känner så men så upplever jag det 

iallafall och jag hoppas det inspirerar på något vis”. Samma respondent menar att det 

är viktigt med en trivsam omgivning: “Vi har ju ett jävla fint kontor och en väldigt bra 

arbetsmiljö va. Så en viktig pusselbit är att ha en trivsam arbetsmiljö. Sen bjuder 

företaget alltid på frukost och eftermiddagsfika. Men framförallt har vi nog satsat på en 

trevlig miljö”. 

 

Vi frågade även om de trodde att åldern spelade någon roll när det gällde motivation 

och fick då som svar att: “Det gör den nog, jag kan tänka mig att yngre ville göra 

karriär och siktar på att klättra medan vi äldre mer är ute efter stabilitet i vårt arbete”. 

Respondenterna kände inte heller behov av ytterligare befordring: “Ja i den 
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befattningen jag är i nu så är det inte så viktigt [att bli befordrad]”  utan de motiveras 

mer av den position de har och viljan att göra ett bra jobb för företaget. På frågan om 

vad som får dem att gå till jobbet på morgonen sa en av de svaranden: “Det är väl min 

lojalitet till företaget. [...] Jag har ett arbete som jag trivs bra på och vill göra ett bra 

arbete. I och med att jag trivs i rollen och jag känner att företaget litar på mig så 

känner jag en tillit till dem” 

 

4.3.2 Anställdas synsätt   
När det gäller de sociala aspekterna av arbetet hävdar samtliga respondenter att sina 

kollegor är av stor betydelse i arbetet. God gemenskap och god kommunikation ligger 

flera av respondenterna nära hjärtat: “Vi har ju väldigt bra policy på jobbet och bra 

gemenskap, är det något du inte kan så har du ju alltid kollegor. Vi prioriterar våra 

kollegor mycket, behöver du hjälp så kan du ställa dig i dörren och få hjälp direkt, vi 

ska hjälpa varandra det är sagt så. Vi har ju nästan kompisrelationer vilket i sig är 

väldigt motiverande”. När vi talar om gemenskap och den sociala relationen på 

arbetsplatsen nämner flera respondenter att teambuilding och aktiviteter tillsammans i 

sig kan fungera som en sorts belöning: “Vi får ju andra belöningar också, vi inom 

bolaget har mycket teamaktiviteter eller aktiviteter över lag där vi lär känna varandra 

och umgås mycket”. Även när det gäller målförpliktelsen ser vi hur respondenterna 

hänvisar till olika gruppaktiviteter som belöning och uttrycker uppskattning till det: 

“Just när vi når mål så är han [chefen] inte sen på att bjuda ut oss om man säger så, 

sånt för ju samman teamet och skapar en motivation i gruppen”. Den sociala miljön ses 

som en viktig aspekt för god arbetsmiljö och värdesätts högt.  

 

Övergår vi till aspekter relaterade till anställningstid ser vi skillnader hos de yngre och 

äldre deltagarna, dels i hur de traditionella värdena och lojaliteten gentemot företaget 

uttrycks och hur det påverkar motivationen och dels i hur attityden gentemot arbetet 

uttrycks. Äldre deltagare med längre erfarenhet tillkännagav mer lojalitet till företaget: 

“Jag fick det här erbjudandet om att bli driftleverantör [...] jag har ju tidigare jobbat 

på många olika ställen inom företaget och det var väl också det som var en del av 

förklaringen till att jag fick jobbet [...] jag fick ju tillit utav företaget” medan vissa av 

de yngre inte kände samma delaktighet vilket hämmade motivationen: “Ska jag vara 

ärlig? hehe. Jag skulle säga såhär, i och med att jag inte får ta del av ekonomiska 
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måltal så är det svårt för mig att se i det stora hela [...] men jag skulle säkert hitta mer 

motivation och kanske arbeta hårdare om jag fick ta del av det stora hela”.  

 

Flertalet av intervjupersonerna jämför sin arbetsroll med liknande befattningar inom 

andra organisationer och menar på att arbetets uppgifter i sig kan variera inom 

branschen. En av de svarande uttalade: “att jag får ta mycket mer ansvar än en 

motsvarande roll till mig då har i någon annan stad inom det här företaget då. jag vet 

att jag går ut över min egentliga yrkesroll förstår ni” vilket en annan instämmer i och 

säger “det [är] lite olika beroende på var i Sverige man är, oavsett om det är samma 

roll, och det gör att det är svårt när man går in i rollen att veta precis vad som krävs. 

För det formas ju hela tiden. men i dagsläget, när man nu har jobbat ett tag. känner jag 

mig trygg i och vet vad som förväntas och vet vad som ligger på mitt bord så att säga.” 

 

4.3.3 Summering av det sociala synsättet 
Chefernas syn på de sociala behoven är att medarbetarna och det klimat som skapas 

mellan chef och medarbetare är viktigt. Att skapa ett betydelsefullt och bra klimat för att 

få god trivsel på arbetsplatsen är vad cheferna tror är en av huvudfaktorerna till 

motivation. Ännu en faktor vilken chefer menar är relevant är åldern, skillnader i vad 

som motiverar tror de är relaterat till den livssituation medarbetarna befinner sig.  

 

För att sammanfatta kan vi säga att relationer på arbetsplatsen är av stor vikt hos alla 

våra respondenter. Att ha en bra stämning på jobbet där man känner sig delaktig och har 

möjlighet till utbyte med övriga i personalen är motivationshöjande samtidigt som det 

av vissa ses som en belöning i sig. Vi kan även tyda en skillnad i motivation beroende 

på hur länge en person har varit anställd på företaget. Respondenter som inte varit 

anställd på företaget en längre tid kände inte samma delaktighet i organisationen som de 

svaranden som varit där en längre tid. De var inte lika insatta i långsiktiga strategiska 

mål vilket hade viss negativ effekt på deras motivation. 
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4.4 Arbetskaraktäristiska modeller 
I denna del betonar vi respondenternas svar i relation till arbetsplatsen, vi kommer att 

lyfta egenskaper hos arbetsplatsen som de känner skänker motivation, exempelvis 

arbetsutformning och autonomi i arbetet.  

 

4.4.1 Chefens synsätt 
Chefer är som tidigare beskrivet relativt styrda av strategiskt uppsatta mål men har 

utöver det en ganska fri agenda att själva styra över utformningen av sitt arbete.  

“I grund och botten ska man jobba i väldigt små enheter där man är två till tre 

personer. Sen är det väl inte uttalat hur mycket man ska delge, vissa jobbar kanske lite 

mer i roller där man har där man har väldigt tydliga roller där en är AC och en är 

personalansvarig. Här har vi det också så men här hjälps vi åt med olika uppgifter. Sen 

vissa delar ligger på mitt bord och vissa inte vilket jag då styr över i samrådan med de 

andra” medan en annan väljer att beskriva det som “mycket fria händer, det viktiga är 

resultatet inte hur jag gör det”. När vi frågar dem vad de tror att medarbetarna 

motiveras av i sin arbetsroll ges svar som påpekar vikten av autonomi i alla delar av 

arbete: “[...] ansvarsfrihet, att man har förtroende till sin chef. Att man kan utföra 

jobbet på ett bra sätt, att man får utrymme att göra det, och att det inte är för mycket 

kontroll så man inte är inne och detaljstyr utan ger utrymme att påverka sin situation“. 

En annan chef lyfter ett liknande argument men tar även hänsyn till löneaspekten: 

“Trivseln på arbetsplatsen, lönen skulle jag kunna tänka mig. Arbetstider, att de får 

vara med och påverka sin arbetstid och semester”  

 

När det gäller arbetstid förespråkar alla tre cheferna relativt flexibla arbetstimmar och 

de menar att det är viktigt för individer att känna viss frihet i arbetet för att kunna 

motiveras. När vi frågar hur arbetstid och utformning av arbetet ser ut hos deras 

anställda hävdar de att: ”De har relativt fria tyglar de också så länge de presenterar ett 

gott resultat” och “Jag skulle väl säga att det är, det är ganska fritt samtidigt som det 

är väldigt styrt. Vi har ju kontorstider där vi ska va anträffbara samtidigt som kunder 

kan ringa och behöva en konsult i princip direkt vilken tid på dygnet som helst. Men är 

man anträffbar på telefonen kan man göra jobbet i princip var som helst om ni förstår... 

Så på så sätt är arbetstiderna ganska fria bortsett från att man behöver vara 

anträffbar”. 
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Uppföljning av arbetet ser cheferna överlag som en viktig del av det dagliga arbetet men 

de strävar generellt efter att hålla det på en nivå där de anställda känner delaktighet: “Vi 

följer ju resultaten och hur det har gått varje månad och diskuterar när jag satt 

prognoser till exempel på hur mycket vi ska omsätta så går vi igenom det lite kort. Och 

vad vi har för beställningar framåt. Och även lite briefing om vi haft kundmöten så tar 

vi det också hur den här kunden ser framåt och vad som kan bli aktuellt så det är 

väldigt öppet”.  

 

4.4.2 Anställdas synsätt 
När det kommer till arbetskaraktäristiska modeller i arbetet hävdar samtliga 

respondenter att det är skönt att kunna styra sin egna dag och uppgifterna de utför: “Att 

vara delaktig, att sätta mål och uppnå dessa är såklart tillfredsställande”. Det är 

talande för samtliga intervjupersoner, en deltagare utvecklar ytterligare: “[...] när vi 

sitter med och går igenom får vi ju möjligheten att diskutera igenom problem vi ser och 

sådant som kan uppstå vilket är motiverande i sig, att prata igenom det [...] och vara 

delaktig”. Autonomi i arbetet ser vi som en tydlig motivationsfaktor och det tydliggörs 

genom det självbestämmande och den frihet som följande respondent nämner:“[...] 

eftersom vi har frihet under ansvar så har vi ju inga fasta arbetstider utan vi får en 

vecka semester extra. Men då ingår det ju också att vi kan ha uppdateringar på 

kvällstid och starta om serverar på nattetid. Och då kan det ju hända att man jobbar 

mellan 16:00 till 0:00 på natten. Då kan man ju ta lite sovmorgon på förmiddagen i 

stället och jag gillar verkligen arbetssättet att ha ansvar över sina egna tider och 

utförande”. 

 

Även om vissa av respondenterna har uppsatta mål i sina arbetsroller så känner en av 

dem frihet då han själv har möjligheten att påverka och bestämma hur han ska nå dessa 

mål: “Du känner att du har fria tyglar? Yes, löser jag problemet så har jag det. Vi har 

ju Code of Conduct eller man ska tänka till lite att det ska vara inom riktlinjerna inom 

företaget och så men sen hur man löser uppgifterna inom det är väldigt fritt. [...] vi har 

ju frihet under ansvar. Vi ska lösa uppgifterna men hur och när och lite vart vi gör det 

någonstans är upp till oss själva”.   

 

När det kommer till arbetstid känner näst intill alla respondenter en frihet även här, 

enbart en av de deltagande känner sig styrd i sitt arbete då denne i sin arbetsroll har ett 
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krav att infinna sig på plats under givna tider: “[...] jag ska vara där dom timmarna. 

Jag kan inte komma 7 och gå 3 utan jag ska vara där mellan 8-4“  hon utvecklar: “Det 

hade vart gött att om jag jobbar lite extra på måndagen så kan jag sluta tidigare en 

annan dag. Men jag vet att det inte funkar så, därför liksom, det är ingen idé att tänka 

på det på det viset utan jag vet att det är så att jag måste vara där dom 

timmarna”.  Hon säger även att “Det har vart så från början så det är bara att bita ihop 

och även om man inte tycker att det är roligt så är det bara att fixa det”.  

 

Jämförelsevis känner de andra respondenterna stor frihet i att ha ett fritt upplägg av sina 

arbetstider: “De har förklarat ganska direkt att vi har frihet under ansvar, du får jobba 

när och var du vill och hur du vill bara du gör dina arbetsuppgifter [...] om jag vill 

jobba hemifrån får jag gärna göra det, vill jag jobba ute hos kund kan jag göra det. Jag 

behöver inte vara inne på kontoret hela tiden”. 

 

Vi frågar även hur det ser ut med uppföljning av arbete och vem som följer upp och här 

skiljer det sig lite mellan arbetsplatserna: “[...] oftast är det ju lokalt då att vi följer upp 

och kollar vad som fungerade och alltså man stämmer av, vad funkade bra.  Så det är 

inga jätteuppföljningar utan man stämmer av lite hur det har funkat tidigare” inom 

samma företag säger en annan anställd: “[...] jag skulle inte säga att vi följer upp här, 

sådär typ administrativt på det sättet” att uppfattningarna skiljer sig åt inom samma 

organisation är i sig intressant och påvisar hur subjektiv en upplevelse är. Deltagare från 

andra organisationer menar att de i större utsträckning har i uppgift att redovisa sitt 

arbete själva: “Det beror på hur stora problemen är [...] det är vårt ansvar att se till att 

vi löser det” samt “Jag gör ju mycket uppföljning själv i mitt arbete och redovisar ju 

då”. “Eller om man säger så, det märks om jag inte gör mina uppgifter. Om man nu 

kan kalla det uppföljning. men det är ingen som kollar upp det jag gjort och hur jag 

gjort det”. Hon fortsätter även och menar att: “Jag tycker det är rätt skönt, jag är 

självstyrande och det trivs jag med, det funkar bra. På så sätt så motiverar jag mig själv 

till att utföra mina saker”. 
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4.4.3 Summering av det arbetskaraktäristiska synsättet 
När vi sammanställer det arbetskaraktäristiska synsättet ser vi hur arbetsutformning 

värderas av cheferna. De hävdar att autonomi och självbestämmande kan ge 

motiverande effekter och att medarbetare förmodligen hämnas av allt för styrda 

arbetsuppgifter. Dock hävdar även flertalet att de fria tyglarna kräver ansvar och ett gott 

resultat.  

 

För att sammanfatta medarbetarnas svar får vi tydliga sådana från våra respondenter när 

det kommer till autonomi och självbestämmande. Majoriteten av de svarande känner att 

de har en hög grad av autonomi vilket är uppskattande. De känner således förtroende 

från ledningen vilket leder till ökad motivation. Det samma gäller respondenternas 

arbetstider, alla utom en respondent upplever att de har flexibla arbetstider som de 

själva styr över. När det kommer till uppföljning av arbetet ser vi en betydande skillnad 

mellan de olika arbetsplatserna men även inom samma organisation. I jämförelse med 

de tidigare ämnen vi frågat om i intervjuerna får vi här mer flyktiga svar där 

respondenterna inte alltid är medvetna om uppföljning av deras arbete utförs eller inte. 
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5.	  Analys	  
Vi har delat in analyskapitlet i de fyra övergripande teoriområdena som berör 

motivation. Utifrån vår teoretiska referensram har vi därefter analyserat den empiri vi 

samlat in genom intervjuerna på våra fallföretag.  

 

5.1 Behovsrelaterad analys 
De etablerade teorier vi valde att utgå ifrån i den här delen visade sig till stor del 

stämma överens med hur behov ligger till grund för drivkrafter hos individer. När behov 

uppfylls för en person menar samtliga respondenter att de känner tillfredsställelse. 

Respondenterna bekräftade även till stor del detaljer i teorierna, exempelvis att 

motivation kommer från ett behov av att lära sig nya saker, få bekräftelse för en utförd 

uppgift och att ha ett stimulerande arbete. Att lära sig nya saker menar vi hänger ihop 

med Maslows behov av självförverkligande vilket kan ses som ett ofullständigt stadie 

där självförverkligandet flyttas fram i takt med att individen uppnår sina mål (Maslow, 

1987). En av deltagarna berättade att när det stod klart att hon skulle bli befordrad till en 

annan tjänst som hon strävat efter, kände hon sig speciellt motiverad. Men samtidigt, för 

att återkoppla till självförverkligande och komplexiteten i att det utvecklas i samma takt 

som personen uppfyller sina mål, nämnde hon att hon såg nästa steg som ett bra 

avstamp inför en framtida karriär. Faktumet att arbetet i sig även av utomstående ansågs 

vara ett bra och prestigefullt jobb, och framförallt att det kunde ses som en språngbräda 

inför ett bättre jobb i framtiden tyckte hon själv var den största motivationsfaktorn. 

 

De äldre deltagarna hade inte riktigt samma behov i sin roll på arbetsplatsen. Generellt 

menade de snarare att trygghet i anställningen var det viktigaste, att komma hem till 

lugn och ro efter en dag på jobbet lyftes också fram som värdefullt. Även om några av 

de äldre respondenterna satte värde på möjligheten att utvecklas i sitt yrke präglade det 

inte intervjuerna på samma sätt som det gjorde med personerna som var i mitten av 

tjugoårsåldern. Tolkar vi Maslows behovshierarki utifrån våra respondenters svar tycker 

vi oss se att självförverkligande har olika innebörd beroende på hur länge personen varit 

på arbetsmarknaden och inom vilket åldersspann personen är. Är man ung och ny vill 

man utvecklas och hävda sig, att visa att man klarar av uppgifter för sig själv och inför 

andra. När personen istället har befunnit sig på arbetsmarknaden en längre tid börjar 
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andra parametrar som inte har med jobbet att göra vägas in, t.ex. att ha familjen nära 

och ett tillfredsställande socialt liv vilket var vad de äldre deltagarna strävade efter. 

Förenklat kan man säga att yngre personer strävar efter personlig utveckling, att bli så 

bra de kan. De äldre respondenterna valde snarare att se livet i det stora hela och lyfte in 

familjen och livet utanför jobbet i vad de ser som självförverkligande.  

 

Om vi går över till McClellands behovsteori så påvisas det att när ett behov hos en 

person är starkt blir effekten att ett tillfredsställande eftersträvas (McClelland, 1985). Vi 

ställde i intervjuerna en öppen fråga med tre olika påståenden kring motivation. 

Respondenterna ombads rangordna påståendena utifrån deras uppfattning av vad som 

motiverade dem mest. Detta gjordes för att kunna anknyta till McClellands teori kring 

presterande människor och främst Abrahamsson & Andersens vidareutveckling av 

teorin som bygger på tre olika typer av behov människan besitter; prestationsbehov, 

samhörighetsbehov och maktbehov. Det intressanta var att näst intill alla rangordnade 

det tredje behovet, maktbehovet, lägst. Även cheferna, vilka vanligtvis associerar sig 

med makt, enligt Abrahamsson & Andersen (2005), sorterade in maktbehovet som 

minst motiverande. Det vi fann var att samtliga respondenter snarare kände motivation 

utifrån ett samhörighetsbehov eller ett prestationsbehov. Att de lägger större vikt vid 

personlig utveckling och befordran tyder på ett behov att prestera vilket 

överensstämmer väl med teorin.  

 

Abrahamsson & Andersen (2005) lyfter även diskussionen kring prestationsbehovets 

relation till måluppsättning. Författarna hävdar att uppsättning av mål kan leda till att 

prestationsbehovet inte uppfylls ifall målens svårighetsgrad är för höga och mer än vad 

medarbetaren klarar av. Flertalet av våra respondenter hävdade att ett uppstakat mål gav 

dem motivation att arbeta och en respondent anmärkte till och med: “Jaa alltså mål är 

ju alltid mål vilket gör att man har något att sträva efter och jobba emot eller kanske till 

och med överträffa”. Det implicerade att han till och med lade upp högre mål än vad 

som förväntades av honom. Här ser vi tydligt att Abrahamsson & Andersens teori, att 

individer med ett starkt prestationsbehov sätter upp högre mål än andra, är applicerbar. 

Vi tror att detta beteende är relaterat till att individen i fråga vill bevisa att denne är 

kapabel att nå högre mål och därmed vill skapa en arbetssituation som är utmanande 

och som kan skapa en känsla av utveckling och självförverkligande. Däremot kan det 

även generera bakslag. En annan respondent hävdade att måluppfyllelse utöver vad som 
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förväntas kan vara negativt: “det är ju stressrelaterat [...] speciellt om man ska komma 

upp i de målen man har [...] du kan inte luta dig tillbaka och känna att nu har jag ju 

fakturerat den kunden och det har slutat bra och fått in pengar på det hållet utan man 

måste ju alltid sträva efter nya mål och få in mer pengar”. Därför är det viktigt för 

chefer att hålla en dialog med sina medarbetare för att försöka hitta en balans mellan 

medarbetarnas mål och de mål som sätts upp. Vikt bör läggas på utformningen av 

arbetet så att det känns utmanande men ändå hanterbart. Detta är något vi kommer 

belysa i senare avsnitt i analysen. 

 

5.2 Kognitivt relaterad analys 
Den allmänna uppfattningen bland våra respondenter var att det är de inre 

motivationsfaktorerna som höjer deras motivation mest. Samma svar fick vi från våra 

chefsrespondenter som menar att de främst jobbar, eller i alla fall försöker jobba, med 

inre motivation, att inspirera och ge feedback till sina anställda. Trots det använde sig 

två av våra tre undersökta företag av ekonomiska belöningar i form av provision och 

bonus när uppställda mål har uppnåtts. Den enkla förklaringen till det är förmodligen att 

beslut om dessa ekonomiska belöningssystem görs på central nivå och att de lokala 

kontoren vi intervjuade har marginell möjlighet att påverka om de ska användas eller 

inte.  

 

Om vi ska använda oss av Vrooms begrepp “valens” (1995) fann vi att våra 

respondenter kände valens mot den ekonomiska belöning de får, även om den kanske 

inte var så hög. Dock anser vi det vara av vikt att poängtera att de belöningssystem som 

de två fallföretagen använde sig av är rena monetära belöningar. Därmed tror vi att det 

alltid kommer att kunna identifieras en valens när sådana belöningssystem används. Det 

blir lite som att fråga en person om denne vill ha mer pengar, ytterst få personer skulle 

tacka nej till det. Vad som är intressant är hur mycket en människa motiveras av denna 

monetära belöning. När nu ekonomisk belöning finns på arbetsplatsen, vad skulle hända 

om den togs bort? En av våra respondenter, vars arbetsplats hade använt sig av 

ekonomisk belöning tidigare men som varit tvungen att ta bort den av ekonomiska skäl, 

menade att det inte spelade någon roll att den togs bort. Det framkom under våra 

intervjuer att respondenterna inte kände något större behov av, eller driv för, att få den 

ekonomiska belöningen. Det var snarare en välkommen morot som fanns där men den 

utgjorde inte någon större del av det som verkligen motiverade dem i arbetet. Det var 
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betydligt viktigare för dem att få positiv feedback från sin chef och att ha en känsla av 

uppskattning och delaktighet på arbetsplatsen.  

 

Instrumentaliteten, alltså hur väl kopplad prestationen är till den önskade belöningen, 

kan inte heller sägas vara så hög eftersom respondenterna inte kände något behov av 

ekonomisk belöning. Instrumentaliteten är förmodligen högre till belöning i form av 

feedback från chefer och en god stämning mellan arbetskamrater på arbetsplatsen. Med 

det sagt är den antagligen inte noll. Vroom (1995) menar att om det inte finns någon 

valens eller instrumentalitet kommer inte heller motivation att finnas. Vi ställer oss 

frågan om valensen eller instrumentaliteten överhuvudtaget kan bli noll? Vi tror att hur 

låga värden faktorerna än kan få så kommer de aldrig nå nollpunkten. Således kan inte 

heller motivationen vara helt och hållet obefintlig, därmed inte sagt att den kan vara så 

pass låg att den orsakar problem inom en organisation.  

 

Deci (1975) menar att genom att göra en prestation bunden till yttre belöningar minskar 

den inre motivationen att utföra prestationen. Det framgår tydligt i våra intervjuer att 

den ekonomiska belöningen delades ut när målet var uppnått och i vissa fall utökades 

belöningen ju högre över målet en person presterat. Vi kan dock inte ur det empiriska 

material vi samlat in se en entydig negativ effekt på den inre motivationen hos de 

respondenter som erhållit ekonomisk belöning. Det kan bero på att, som vi tidigare 

nämnt, den ekonomiska belöningen ses som sekundär till den verbala feedback de får. 

Deci (1975) menar att det inom en organisation måste göras en avvägning mellan yttre 

och inre motivationsfaktorer, vilka man vill ska motivera de anställda och hitta en 

balans där emellan. Det kan vara så att de företag vi studerat har hittat en god balans 

mellan den inre motivationen hos de anställda samt den yttre motivationen genom 

ekonomisk belöning. Cheferna vi intervjuat menade att de såg den inre motivationen 

som viktigast och att de arbetade aktivt för att förstärka den. Under samtalen med 

cheferna framkom även att de såg den ekonomiska belöningen som sekundär, vi fick 

uppfattningen att de näst intill kände att den inte behövdes. Samtliga chefsrespondenter 

påpekade att de istället arbetade med att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare 

där fokus låg på möjligheten att påverka och prestera.  

 

Latham & Locke menar att arbeta mot ett specifikt mål är motivationshöjande 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Detta stämmer väl överens med hur våra respondenter 



Human Resource Management                                                                                        VT-15                                                                            
Linnéuniversitetet                                                                                                          2FE74E 

 Hampus Bergström, Linus Engen, 
 Viktor Forster 2015-06-09 59 (79) 
 

uttryckte sig i intervjuerna. Det är dock viktigt att målen är tydliga och att de personer 

som ska utföra uppgifterna för att nå målen är väl införstådda i målets innebörd och 

vilka konsekvenser som blir resultatet när målet nås eller inte nås. Flertalet av våra 

intervjupersoner uttryckte att de kände högre motivation när de hade ett mål att jobba 

mot. Andra respondenter som kände en otydlighet kring vad målet handlade om, kände 

lägre motivation. Självförmågan skiljde sig därmed hos respondenterna, även 

målförpliktelsen påverkades negativt när respondenterna kände att målen inte var 

tillräckligt tydliga och när de inte kände en delaktighet i uppsättandet av målen. Här kan 

Latham & Lockes målstyrningsprogram användas för att skapa tydlighet och delaktighet 

hos samtliga anställda kring de mål organisationen sätter upp. Flera av respondenterna 

var positiva till att de själva var delaktiga i utformande av dels individuella men även 

organisationens mål. Även de chefer vi intervjuade uttryckte att de strävade efter att 

göra sina medarbetare delaktiga i skapandet av mål. De uppvisade en medvetenhet kring 

de fördelar som denna delaktighet kan leda till, exempelvis en högre känsla av autonomi 

hos medarbetarna som medarbetarna själva menar motiverar dem.  

 

5.3 Socialt relaterad analys 
Att uppföljning av arbete kan kännas som övervakande är nog något de flesta stämmer 

in i men uppföljning av utfört arbete kan också vara en viktig del i arbetet. Genom 

uppföljning kan medarbetare känna att de presterat. Våra respondenter framhävde 

vikten av feedback och menade att de genom feedback kände en återkoppling till det 

arbete som utförts. Det i sin tur kan leda till en ökad motivation i arbetet. Denna typ av 

bekräftelse anser vi är svår att uppnå på annat sätt än genom feedback då samtliga 

respondenters arbete var av en intellektuell karaktär. Denna typ av arbete ger ingen 

direkt feedback genom utfört arbete utan kräver en annan typ av bekräftelse. Vi menar 

därför att feedback på utfört arbete är av särskilt stor vikt inom kunskapsintensiva 

arbeten. Feedback kan höja den inre motivationen genom att medarbetaren känner 

uppskattning och ett visat intresse från omgivningen. Chefsrespondenterna var 

övergripande överens om att feedback och att visa uppskattning var väldigt viktigt. Det 

gav en form av bekräftelse på att det arbete som medarbetarna utfört uppfyllde de krav 

som ställts i uppgiften. Däremot har vi sett att upplevelsen av uppföljt arbete skiljt sig i 

de tre fallen. I våra fall har uppföljningen upplevts som högst subjektiv då ingen av 

respondenterna har varit bunden av någon typ av uppföljning, däremot har uppföljning 

gjorts i en ganska stor utsträckning. I flera av fallen var uppföljningen individuell vilket 
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inte givit den uppmuntrande och motivationsökande effekt som säkerställande av väl 

utfört arbete och feedback kan ge. Arbetsmotivationen kan urholkas om en persons 

arbete läggs åt sidan eller helt glöms bort. Det skulle i sin tur kunna leda till en lägre 

arbetsmoral och minskad motivation i arbetet. Emellertid ser vi inte att denna typ av 

avsaknad har påverkat den allmänna trivselfaktorn i stort utan snarare tvärtom. Utan 

kontrollerande uppföljning har respondenterna istället upplevt en större autonomi vilket 

lett till högre motivation, något vi kommer belysa närmre i följande kapitel. 

 

Om vi går tillbaka till de sociala teorier som presenteras av Kaufmann & Kaufmann 

(2010) ser vi att den sociala miljön på arbetsplatsen kan bidra till ökad motivation i 

arbetet. Detta är något som genomsyrat samtliga intervjuer oavsett vilken befattning 

respondenterna haft. Medarbetare som chef. Samtliga respondenter hävdar att 

kollegorna och teamen de jobbade i bidrog till en mer trivsam arbetsmiljö och menade 

att en god social miljö leder till större känsla av säkerhet i arbetet. 

 

“Vi har ju väldigt bra policy på jobbet och bra gemenskap, är det något du inte kan så 

har du ju alltid kollegor [...]. Vi prioriterar våra kollegor mycket, behöver du hjälp så 

kan du ställa dig i dörren och få hjälp direkt, vi ska hjälpa varandra det är sagt så”.  

 

Enligt respondenten skänkte den goda sociala miljön henne en känsla av säkerhet och 

motivation och i uttalandet hävdas “att det är sagt så”. Vi menar att det visar på en 

tydlighet från ledningen om att de tyckte att den sociala miljön var viktig. I 

diskussionen om god arbetsmiljö lyftes även relationen medarbetare emellan och 

huruvida de jämförde sig med varandra. Detta gjordes för att se om ett likavärdetillstånd 

(Wilson, 2008) uppnåtts eller ifall det fanns en likavärdeskonflikt bland medarbetarna. 

Det vi såg var att våra respondenter jämförde sina arbetsroller i det stora hela snarare än 

gentemot varandra. Två av våra respondenter uttalade sig om förväntningarna på rollen 

och hur dessa förväntningar kunde skilja sig på olika orter inom samma företag.  

 

“[...] jag får ta mycket mer ansvar än en motsvarande roll till mig har i någon annan 

stad inom det här företaget då.” och “Det [är] lite olika beroende på var i Sverige man 

är, oavsett om det är samma roll, och det gör att det är svårt när man går in i rollen att 

veta precis vad som krävs”.  
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Detta var inget som svaranden menade var negativt utan gjorde snarare att denne kände 

en tillfredsställelse med sin roll vilket går hand i hand med vad likavärdesteorin belyser. 

Valet av respondenter med kunskapsintensiva arbetsuppgifter gav oss en bra 

referenspunkt när det kom till likavärdesteorins premisser för likavärdestillstånd. De tre 

bärande premisserna lönenivå, utbildningsnivå och anställningstid (Wilson, 2008) gav 

oss en bild av vad vår valda typ av medarbetare jämför sig med. Precis som teorin 

angivit så jämförde sig respondenterna med referensobjekt utanför den egna 

organisationen och detta för att de vanligtvis besitter bredare information om sin 

arbetsmarknad.  

 

Ser vi till relationen anställningstid och arbetsmotivation har vi även här sett hur teorin 

överensstämmer med vad vi har sett i praktiken. Att en individs anställningstid inverkar 

på lojalitet och motivation stämmer väl överens med svaren våra respondenter återgav. 

Våra deltagare har en varierande anställningstid, från ett år upp till 20 år. De yngre 

respondenterna påtalade en svagare lojalitet och pratade om det nuvarande företaget 

som en språngbräda för karriären. Dock ansåg de att en karriär inom deras nuvarande 

företag var fullt möjlig. De anställda med kortare arbetstid hade kommit in i sin roll i 

företaget men samhörigheten med företaget hade inte vuxit fram. Hos de äldre ser vi 

tydliga implikationer på att längre tid inom företaget resulterar i höjd arbetsmoral och 

lojalitet. En äldre intervjuperson uttryckte följande:   

 

“Vad får dig att gå till jobbet på morgonen? Det är väl min lojalitet till företaget”  

 

Som Moynihan & Pandey (2007) beskriver så har äldre medarbetare större benägenhet 

att besitta traditionella värderingar och en stark arbetsmoral. Den äldsta respondent på 

medarbetarsidan hade jobbat inom företaget i 18 år och kände stark koppling till sin 

arbetsplats. Dock hävdar samma respondent att möjligheterna till utveckling i företaget 

inte längre existerar då andra går före henne. Detta ledde i sin tur till att hon kunde se 

sig göra att karriärbyte. Vi identifierar alltså att utvecklingsmöjligheterna kan vara av 

större relevans än lojaliteten gentemot företaget. Det vi kan se är emellertid att Carson 

& Carsons argumentation om “career entrenchment” (Moynihan & Pandey, 2007) 

överensstämmer med vår insamlade empiri. De äldre respondenterna kände dels en 

lojalitet mot sina företag men precis som nämnts ovan upplever en respondent att 

passformen mellan dennes ambitioner och karriärs gång inte är tillfredsställande. De 
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potentiella personliga riskerna med att sluta var dock för höga för att ta beslutet att byta 

arbete. 

 

Vi kan dock inte föra ett djupare resonemang kring relationen mellan ålder och 

arbetsmotivation på grund av det begränsade antalet respondenter i respektive 

åldersgrupp bland våra respondenter. Hade det varit fler deltagare i de olika 

åldersgrupperna hade en större överförbarhet varit möjlig och vi hade kunnat 

argumentera bredare för huruvida empirin överensstämmer med teorin samt likheter och 

skillnader mellan chef och medarbetare. 

 

5.4 Arbetskaraktäristiskt relaterad analys 
Vikten av arbetsuppgifternas karaktär belystes i vårt empiriska kapitel. Det våra 

respondenter beskrev var att varierande arbetsuppgifter som tillät flexibilitet och 

kreativitet var ett incitament för att de skulle känna motivation i arbetet. Om vi 

reflekterar över vad teorin belyser så anses monotona arbetsuppgifter vara 

motivationshämmande. Arbetsuppgifter med monotona inslag begränsar den utförandes 

användande av kunskap och dess prestations- och utvecklingsmöjligheter, därav 

minskar stimulansen av den typen av arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Vi förstår det 

som att en monoton arbetsuppgift kan kännas motiverande till en början men när den 

avklarats ett stort antal gånger är inte uppgiften längre utmanande och motivationen 

minskar för att utföra arbetet. En respondent uttryckte sig: 

 

“Oftast blir det tyvärr sådana uppdrag som ligger, för att man prioriterar de lite 

roligare [...] Så när man ska ta tag i en sådan så usch den är jobbig”.  

 

Teoretiker hävdar att medarbetare finner motivation i arbetet då det blir meningsfullt för 

dem och då de känner att de uppnår en professionell utveckling. Våra respondenter 

arbetade inom kunskapsintensiva organisationer med krav på en viss utbildningsnivå. 

De respondenter som hade utbildat sig inom området hade således användning av deras 

inlärda kunskaper och kände mening i arbetsuppgifterna. Det är alltså viktigt att 

personer inom kunskapsintensiva företag känner att deras utbildningsbakgrund används 

och att de får utlopp för den kunskap de har. Större delen av våra respondenter kände att 

det fanns en god koppling mellan deras arbetsroller och den utbildning de avklarat. 
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Några svarande kände däremot att den roll de innehar idag inte överensstämmer med 

deras utbildning men att rollen ändå ger viss stimulans. Följande uttalande illustrerade: 

 

“[...]och även eftersom det inte är området jag är utbildad i, jag får fortfarande 

stimulans och det är kul”. I samma kontext gör hon det ändå tydligt att viss 

missanpassning upplevs: “men just att vara mer mot kund och träffa mer kunder. Det är 

det jag vill, och det försöker jag sälja in.“ 

 

Vi menar att det är av betydelse för kunskapsintensiva företag att förstå relationen 

mellan en medarbetares utbildning och den arbetsroll de besitter. Att personalen ska 

känna en stimulans och att de utvecklas är viktigt för att få dem att trivas och motiveras. 

Vi uppfattar det som att chefsrespondenterna har god vetskap kring detta. En chef 

menade att de styr rekryteringarna för att hitta människor som trivs i att jobba just på 

det sättet som man arbetar där, och att då även se utbildningen den sökande har som en 

naturlig referenspunkt.  

 

I förra avsnittet beskrev vi kort betydelsen av autonomi i arbetet. Vi har genom vår 

empiriska insamling undersökt hur självstyrning och självbestämmande påverkat 

motivation. Samtliga respondenter, både medarbetare och chefer, menade att frihet i 

arbetet var motivationshöjande då de kände ansvar och autonomi. Cheferna menade att 

de valde att överlåta ansvaret till sina medarbetare och att möjligheten att själva styra 

över sina arbetsuppgifter verkade stimulera de anställda. En chef säger att han ger fria 

tyglar så länge medarbetarna presenterar ett gott resultat och påpekar att frihet under 

ansvar är något han själv föredrar.  Medarbetarna som har mycket frihet säger att de 

trivs bra med det vilket en av respondenterna uttrycker: 

 

“Ja, vi har ju frihet under ansvar. Vi ska lösa uppgifterna men hur och när och lite vart 

vi gör det någonstans är upp till oss själva [...] Det är väl framför allt för att jag känt 

att jag fått arbeta självgående om man säger eller så. Det är ingen som har styrt 

uppifrån utan det är egentligen jag som har styrt”.  

 

Två av respondenterna påpekade emellertid att några av deras arbetsuppgifter krävde att 

fastslagna instruktioner efterföljs. Detta fann de viss trygghet i trots att det gav en 

begränsad autonomi. Jacobsen & Thorsvik (2014) lyfter fram Hackman och Oldhams 
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motivationsmodell vilken beskriver vikten av autonomi på arbetsplatsen. Modellen 

framhäver att organisationer bör utformas på ett sätt som underlättar för de anställda att 

använda sina färdigheter. Samtidigt förklaras att det krävs fem grundläggande 

egenskaper för att främja detta. Här vill vi främst lyfta det första steget vilket är 

variation i arbetsuppgifterna och att det ställs krav på olika färdigheter och förmågor. 

Detta görs för att arbetaren ska kunna se en meningsfull helhet i arbetsuppgifterna, ett 

behov vi tycker oss uppfatta hos alla våra respondenter. Vi finner att administrativa och 

rutinmässiga uppgifter vilka inte kräver särskilt mycket av medarbetaren, kan dra nytta 

av yttre belöningar, precis som Pink (2010) hävdar. Vi menar att ekonomiska incitament 

skulle kunna fungera motivationshöjande utan negativa påföljder. Vi menar att de yttre 

belöningarna inte försvagar den inre motivationen då monotona uppgifter sällan besitter 

någon inre motivation som kan undermineras. 

 

Medan vi undersökte de positiva aspekterna av autonomi på arbetsplatsen växte även 

frågan om en hög grad av självbestämmande kunde ha en negativ baksida. Tanken var 

att ett självbestämmande ger motivation så länge arbetsrollen är tydligt definierad och 

fastställer vad som förväntas i rollen. När vi frågar våra respondenter om huruvida de 

känner att de har en väldefinierad arbetsroll och om det finns en klarhet i vad som 

förväntas av dem kände majoriteten en tydlighet. Respondenterna menade att det kände 

en tydlighet i vilken roll de hade, vad deras uppgifter var och hur deras prestationer 

påverkade företaget. Pink (2010) förklarar att om de anställda förstår vad deras arbete 

bidrar med och vilka konsekvenser som medföljer kommer de få en helhetsbild av 

organisationens verksamhet. Förståelsen i sig kan då bidra till en ökad motivation hos 

den anställde. Förståelsen för arbetsuppgifterna leder till ett meningsskapande som 

motiverar och får de anställda att ta ansvar för hela händelseförloppet. Vi tycker oss se 

denna medvetenhet hos flertalet av respondenterna, de är väl medvetna om vad som 

förväntas av dem och hur deras arbete påverkar organisationen vilket motiverar dem att 

prestera i arbetet. 
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5.5 Kritik mot empirin 
Efter sammanställningen av studiens empiriska data kan vi konstatera att de personer vi 

intervjuat gav en relativt ensidig bild av vad de hävdar motiverar dem. Vi menar att den 

kritiska rösten gentemot arbetet med motivation till stor del uteblev. Detta antar vi beror 

på ett antal faktorer. En anledning kan vara att trots att vi garanterade anonymitet blev 

respondenternas svar till viss del tillrättalagda då en oro över att deras åsikter skulle 

kunna härledas tillbaka till dem kan ha funnits. Vi tror ändå att en garanti av anonymitet 

i vårt fall skänkte mer utförliga svar än om vi inte valt att hålla respondenterna 

anonyma. Vi tror även att motivation är svårt att sätta ord på vilket kan vara en annan 

möjlig anledning till varför respondenterna gav liknande svar. Motivation kan uppfattas 

som ett "djupt" ämne, och att hitta svar på vad som motiverar kan vara svårt att göra 

under en kort intervju med personer man aldrig tidigare träffat.  Det kan då vara lättare 

att ge svar som personen vet är "socialt acceptabla" istället för att lyfta fram det som 

faktiskt motiverar personen. Vi tycker ändå att den empiri vi har samlat in gett oss ett 

bra underlag att analysera. Bristen på en kritisk röst som kan upplevas ser vi författare i 

så fall som ett tillkortakommande i vår intervjuguide.  
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6.	  Slutdiskussion	  	   	   	   	  
Vi inleder kapitlet med en upprepning av studiens frågeställningar. Vidare presenteras 

de slutsatser vi kommit fram till samt ger rekommendationer till praktiker. Förslag till 

vidare forskning avslutar studien.  

     

Syftet med vår studie har varit att söka förståelse för vad ledningen inom en 

organisation tror motiverar sin personal samt vad personalen själva uppfattar sig 

motiveras av. Vi har sett flertalet likheter i respondenternas svar, vilket har gjort att vi 

kunnat dra vissa övergripande slutsatser kring våra respondenters uppfattning om 

motivation. 

 

6.1 Resultat och slutsatser 
 

Hur överensstämmer chefers uppfattning om vad som motiverar deras medarbetare med 

vad medarbetarna själva uppfattar att de motiveras av? 

 

Utifrån diskussionen vi fört genom studien har vi kommit fram till att chefernas 

uppfattning stämmer väl överens med vad medarbetarna uppfattar sig motiveras av. 

Utifrån de intervjuer vi genomfört med de anställda kan vi konstatera att de uppfattar 

sig motiveras av autonomi, delaktighet och tydliga mål att arbeta mot. Samma tolkning 

gör vi av chefernas svar. Vi uppfattar det som att cheferna är väl medvetna om dessa 

motivationsfaktorer och att de strävar efter att möjliggöra sina medarbetares motivation. 

Den påtalade skillnaden mellan organisationer och medarbetare som vi tidigare benämnt 

som klyftan har vi inte lyckats identifiera när det kommer till uppfattningen om 

motivation. Skillnaden ligger snarare i chefernas uppfattning och deras faktiska 

utförande.  

 

Vi anser att chefernas uppfattning överensstämmer med medarbetarna då inre 

motivationsfaktorer var vad båda parter ansåg vara särskilt motiverande. När vi pratade 

med cheferna var de, som sagt, relativt klara över vad som motiverade deras anställda. I 

praktiken använde de dock sig även av verktyg som inte främjade den motivation de 

ville stimulera. Det monetära belöningssystem cheferna använde sig av ligger teoretiskt 
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sett i konflikt med den autonomi och delaktighet de påstod sig vill främja. Deci (1975) 

hävdar genom sitt pusseltest att när en uppgift är av mer komplex karaktär, exempelvis 

när det inte finns ett givet sätt att utföra uppgiften, hämmar yttre belöningar den inre 

motivationen. Genom vår studie kan vi inte uttala oss huruvida yttre belöningar hämmar 

den inre motivationen. Det som framgår är dock att våra respondenters motivation inte 

påverkas av det faktum att yttre belöningar tillämpas på arbetsplatsen. 

 

Vi ställer oss därför frågande till varför dessa belöningssystem finns. Vi kan endast 

spekulera i svaret då denna studie inte har behandlat frågan. En anledning kan vara att 

dessa belöningssystem funnits inom organisationerna en längre tid och används 

traditionsmässigt. Systemen blir då institutionaliserade verktyg i syfte att motivera de 

anställda. Av de företag vi har studerat har två av kontoren varit en del av en koncern. 

Vi tror att en anledning till att dessa två organisationer använder ekonomisk belöning är 

för att de är just stora organisationer med flertalet anställda. Belöningssystem är något 

vi menar att organisationer ser som effektiva system som används för att skapa riktlinjer 

för samtliga kontor inom organisationen. Det blir ett sätt för koncernledningen att 

kontrollera och styra att de lokala kontoren strävar efter samma mål som ledningen satt 

upp. Problemet hos de större företagen är att de på central ledningsnivå har flera kontor 

att beakta. När belöningssystem utformas behöver de, troligen, ta hänsyn till likavärdet 

kontoren emellan. Hade inte samma belöningssystem tillämpats på alla kontor inom 

samma koncern kan en känsla av orättvisa hos personalen kontoren emellan uppstå. I 

det mindre företaget, som bestod av ett kontor, hade de inga andra att ta hänsyn till i 

utformandet av ett belöningssystem. Utifrån vår studie menar vi att motivation lämpar 

sig bäst när den är individanpassad. Problem uppstår när det finns flera individer som är 

uppdelade i olika avdelningar eller kontor inom företaget. Det är då svårt att 

individanpassa motivationssystemen utan att en känsla av orättvisa riskerar att uppstå.  

 

Hur överensstämmer yrkesverksammas uppfattning om motivationsfenomenet i 

förhållande till vad teoribildningen säger? 

 

Hur yrkesverksamma skildrar begreppet motivation har under vår studie visat sig 

överensstämma väl med vad teoretiker hävdar. Något vi ställde oss frågande till inför 

studien var om teoretikers och praktikers uppfattning om fenomenet motivation stämde 

överens. Pink (2010) lyfter bland annat fram vikten av självstyre och delaktighet i 
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utformandet av arbetsuppgifterna, något som vi författare saknat under vår egen tid på 

arbetsmarknaden. Under studiens gång har vi insett att det inte finns en specifik 

förklaring eller definition av begreppet motivation. Det finns heller inte en “verklighet” 

att studera i praktiken. Som vi nämnt under studiens gång är motivation en subjektiv 

uppfattning som handlar dels om personens egna drivkrafter och dels om den 

omgivning en person befinner sig i. Därav finner vi det svårt att säga om teori och 

praktik stämmer överens eller ej. Beroende på vilken teori forskaren väljer att utgå från 

och vilken eller vilka organisationer som studeras kommer svaren enligt oss bli olika. 

Det vi kan säga utifrån vår studie är generellt sett att teoretiker har lyckats beskriva 

fenomenet motivation på ett grundligt och trovärdigt sätt. Utifrån de teorier vi tagit del 

av samt de yrkesverksamma vi studerat anser vi att teorins och praktikens uppfattning 

om motivation stämmer väl överens. 

 

6.2 Målgrupp för vårt resultat 
Den primära målgruppen för vår studie anser vi vara teoretiker då våra resultat främst 

inspirerar till vidare forskning. Vår tes om en klyfta mellan chef och anställd har vi inte 

kunnat se, däremot kan vi se en klyfta mellan teori och praktik. Varför använder sig 

företag av ekonomisk belöning när dels teori men även vår studie visar att den hämmar 

människans inre motivation samt inte har den positiva effekt de sägs ska ha? Praktiker 

kan i studien hitta intressanta diskussioner om motivation och hur den påverkar 

människor inom organisationer samt vad chefer uppfattar motiverar sin personal. 

 
6.3 Förslag till framtida forskning 
Det vi har funnit mest anmärkningsvärt är att den ekonomiska belöningen inte 

uppfattades som motiverande av någon av våra respondenter. Samtliga respondenter 

inklusive våra chefsrespondenter (som styr över belöningen) menar att den inte tillför 

motivation. Vissa teoretiker, exempelvis Deci (1975)  menar även att yttre belöningar 

kan förminska den inre motivationen. Vår studie visar snarare att dessa två 

motivationsfaktorer kan arbeta sida vid sida för ökad motivation. Frågan vi ställer oss är 

om inre och yttre motivationsfaktorer kan samexistera eller om det som teorin säger är 

omöjligt. Vi ser gärna en studie som fördjupar sig inom denna problematik och klargör 

om yttre belöningar inte kan verka som en “extra bonus” för de anställda utöver de 

belöningar de får som ska främja den inre motivationen.  
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Vår studie visar snarare att dessa två motivationsfaktorer kan arbeta sida vid sida för 

ökad motivation, det vill säga inre och yttre motivationsfaktorer samexisterar. Vi 

föreslår därför en studie som fördjupar förståelsen för denna problematik. Ger yttre 

belöningar en "extra bonus" för anställda, utöver de belöningar de får som främjar den 

inre motivationen? 

 

Vår studie tar även upp om teoretikers och praktikers uppfattning om fenomenet 

motivation överensstämmer. Under tiden vi studerade detta uppkom flera intressanta 

frågor som vi inte hade möjlighet att bearbeta, till exempel hur når teoretiker ut med 

sina resultat till praktiker; om praktiker tar till sig av informationen på vilket sätt det 

initieras och främjar en högre motivation på arbetsplatsen. Vi ser gärna att frågor likt 

dessa studeras närmare i framtida forskning. 

 
6.4 Avslutande tankar 
Vad är det då som motiverar människor? Genom resultaten i studien har vi kommit fram 

till att yrkesverksamma motiveras av att känna mening i de arbetsuppgifter de utför. 

Mening skänks till personer när de förstår att uppgiften de utför är betydelsefull. Detta 

upplevs till exempel genom delaktighet i arbetet, att kunna utforma sina arbetsuppgifter 

eller när tydliga mål är definierade. 

 

Det vi författare har fått insikt om genom vår studie är att motivation är högst 

subjektivt. Respondenterna i studien har återgett deras personliga tankar om motivation 

vilka skiljer sig från person till person. Därför är det svårt för ledning och chefer att 

utforma motivationssystem vilka täcker allas motivationsbehov. Vi menar att den 

optimala lösningen hade varit att individanpassa det motivationssystem företag 

använder sig av. I praktiken blir det dock svårt att genomföra då det krävs stora resurser 

för att möjliggöra och att det lätt kan uppstå konflikter på arbetsplatsen. Utifrån vår 

studie kan vi konstatera att positiv feedback, autonomi och delaktighet i arbetet 

motiverar människor inom kunskapsintensiva företag. Vi uppmanar chefer och 

ledningar inom organisationer av denna karaktär att uppmärksamma detta och att arbeta 

aktivt för att främja människors inre motivation.  
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8.	  Bilagor	  
 
8.1 Intervjuguide 
 
Bakgrundsfakta (Sociala): 
 
1)  Hur gammal är du?     
       
2)  Vilken är din högsta avklarade utbildning? ex. gymnasie, högskola, universitet.
    
3)  Hur länge har du varit anställd på företaget? 
       
4)  Vilken är din nuvarande position inom företaget? 
       
5)  Hur länge har du haft den positionen? 
 

 
Uppstartsfrågor 
 
När känner du dig som mest tillfreds? 
 
Vad ser du som centralt för ett meningsfullt liv? 
 
I vilka situationer känner du att allt flyter på och du glömmer “tid och rum”? 
 
Vad driver dig? 
 
 
Motivationsfaktorer (Behov): 
 
6) Vad får dig att gå till jobbet på morgonen? (Behovshierarkin)  
       
7)  Har du upplevt en situation där du känt dig speciellt motiverad i arbetet? Vid ja, kan 
du beskriva den situationen?     
 
8)  Har du upplevt en situation där du känt bristande motivation till arbetet? Isåfall, kan 
du beskriva situationen? 
       
9)  Anser du att dina arbetsuppgifter är stimulerande? Vid ja, vad är det som gör dem 
stimulerande? 
 
10) Vad har du för drivkrafter i ditt yrke?  
(Följdfråga till chefsposition:  Vad tror du dina medarbetare drivs av?)  
 
11) Vad strävar du efter i din yrkesroll? 
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Uppsättning av mål och måluppfyllelse (Kognitiva): 
       
12) Har ni individuellt uppsatta mål som ni jobbar mot? Vid ja, hur delaktiga är ni själva 
i uppsättandet av dessa individuella mål? 
(Följdfråga till chefsposition: Hur delaktiga är de anställda? På vilket sätt?) 
 
13) Vet du vad som krävs utav dig för att du ska nå upp till de satta målen? Anser du att 
detta system höjer din motivation?  
(Följdfråga till chefsposition: Hur belyser ni målen för de anställda?) 
 
14) Hur belönas du om du når upp till dina uppsatta mål? 
(Följdfråga till chefsposition: Hur belönas era anställda?) 
      
 
 
Inre och yttre motivation (Kognitiva): 
       
15)  Hur sätts din lön, fast eller prestationsbaserad ersättning? 
       
16)  I hur hög utsträckning upplever du att du kan påverka din lön? 
 
17)  Förekommer monetär ersättning som belöning för någon insats? (ex. pengar) Vid 
ja, är denna belöning förväntad, d.v.s. erbjuds den redan innan projektets start eller 
kommer den oväntat efter att projektet är slutfört om det utförts på ett tillfredställande 
sätt? (”om-så”, ”nu-när” belöningar)    
   
18)  Hur viktigt är det för dig att bli befordrad? 
(Följdfråga till chefsposition: Har era anställda möjlighet att klättra inom 
företaget? Om ja - på vilket sätt, vad krävs?)   
   
19)  Vilket av följande behov upplever du motiverar dig mest i ditt arbete?  

1. Prestationen av att ha utfört ett projekt du ansvarat för på ett framgångsrikt sätt.  
2. Att ha en god relation till dina kollegor och en social omgivning på arbetet.        
3. Att du får gehör för dina idéer och synpunkter och har ett inflytande.   

(Följdfråga till chefsposition: Vad upplever du motiverar medarbetarna?) 
    
 
 
Självstyrning och självbestämmande (Arbetskaraktäristiska): 
      
20)  Upplever du att det finns en tydlig definierad roll och klarhet i av vad som 
förväntas utav dig i din tjänst? På vilket sätt? 
(Följdfråga till chefsposition: Upplever du att det finns en tydlighet i medarbetarnas 
roller?)  
       
21)  Hur stort inflytande har du över ditt arbetssätt på jobbet, d.v.s. hur du väljer att 
utföra dina arbetsuppgifter? ….. 
(Följdfråga till chefsposition: Hur stort inflytande har medarbetarna?) 
       
22)  Följer ni en samling fastslagna instruktioner i arbetet för att finna den rätta 
lösningen eller använder ni er av ett innovativt tänkande för att lösa problemen?  
       
23)  Hur stort inflytande har du över din arbetstid? 
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(Följdfråga till chefsposition: Ges alla på arbetsplatsen samma möjlighet till inflytande 
över sin arbetstid?) 
 
24) Görs det uppföljning utav ert utförda arbete? Vid ja, vem eller vilka är ansvariga för 
denna uppföljning?  
 
25) Generell fråga kring motivation - Vad motiverar dig? vad är motivation för dig? 


