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Sammanfattning 

Ledarskap är något som vi finner inom alla organisationer och genom olika metoder och mål 

kan ledarskapets roll yttra sig olika. En gemensam aspekt med ledarskapsrollen är dock att 

inspirera medarbetarna till att nå ett gemensamt uppsatt mål. Syftet med studien var att 

beskriva, analysera och diskutera hur personalansvariga chefer inom näringslivet uppfattar 

att de motiverar sina medarbetare till att vilja utvecklas och eftersträva organisationens 

vision. Metoden som användes var en kvalitativ semi-strukturerad intervjustudie där sex 

personalansvariga chefer i Uppland intervjuades. Av resultatet framkom att dessa sex 

cheferna hade likartade uppfattningar gällande hur de upplevde att de kunde motivera sin 

arbetsgrupp. Vidare tydliggjordes även att, i enighet med fyrfaktormodellen för en organisation, 

att mål, arbetsmetoder, arbetsansvar och människor är fyra viktiga faktorer för att en 

organisation skall fungera framgångsrikt. Fortsättningsvis fann även resultatet att det var av 

värde för organisationen att tydliggöra målet, hålla kontinuerliga dialoger med grupp och 

individ, delegera ansvar till de anställda samt visa en förståelse för individerna. Slutsats är 

att de personalansvariga cheferna upplevde att de motiverade sin arbetsgrupp till att arbeta 

mot organisationens mål, samt att dessa upplevde att motiverade medarbetare var positivt 

både för både individ och för organisationen.  

 

Nyckelord: Ledarskap och Motivation  
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Abstract   

Leadership is something that we can find in all sorts of organizations and through different 

methods and goals, the role of leadership will be perceived differently. A common aspect of 

the leadership role is to inspire employees to achieve a common goal. The purpose of this 

study was to describe, analyze and discuss how personnel managers in the business sector 

perceives that they motivate that their employees will develop and pursue their goal. The 

method used was a qualitative semi-structured interview where six personnel managers in 

Uppland where interviewed. The results showed that these six managers had similar views 

regarding how they perceived that they could motivate their workgroup. Also, the result 

showed, in agreement with “fyrfaktormodellen” for an organization, that 1) goals, 2) methods, 

3) work responsibilities and 4) people are important factors for an organization to function 

successfully. The result also found that it was of value to the organization to clarify the goal, 

keeping continuous dialogues with groups and individuals, delegate responsibility to 

employees and demonstrate an understanding of the individuals. Conclusion is that the 

personnel managers felt that they are motivating their team to work toward their company’s 

goals, and also that motivated employees is something positive, both for the individuals and 

for the company.  

 

Keyword: Leadership and Motivation 
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Introduktion  

Inledning  

Personal är en av de absolut viktigaste resurserna för att organisationen skall gå runt. 

Arbetsgivaren kan spara den kostsamma processen att rekrytera mer personal, om den redan 

arbetande personalen trivs och utvecklas på arbetsplatsen. Kylén (2008) tar upp detta 

faktum, då han menar att både samhället och organisationen blir lidande om människorna 

inte fungerar. Vidare menar han också just att människorna är en avgörande faktor i 

huruvida organisationen når verksamhetens mål. Poängen bakom dessa argument menas 

vara att personal som trivs är effektiv personal, som vill utvecklas och utveckla sin 

kompetens. Arbetare som är missnöjda, med allt från lönesättning till arbetsbelastning, 

kostar ofta organisationen mer pengar än personal som är nöjda med sin tillvaro på 

arbetsplatsen (Kylen, 2008). 

Många organisationer arbetar gemensamt mot en eftersträvansvärd vision och genom att 

få samtliga medarbetare att gemensamt vilja sträva mot denna vision ökar sannolikheten att 

organisationen når framgång. Denna process kräver därmed att organisationen använder sig 

av olika metoder för att motivera sina medarbetare att våga utmana sig själva, utvecklas och 

vilja ta steget mot den gemensamma visionen. Dock är det inte målet/visionen som styr 

organisationen, utan det är enligt Forsberg (2007) det fyra p:na som styr, det vill säga planer, 

procedurer, processer och pengar. Målet når man genom att sätta upp delmål samt genom 

att följa upp vad som presterats. Genom att sätta upp ett tydligt och välmotiverat mål för det 

specifika organisationer kommer medarbetargruppen bli inspirerade, involverade och 

motiverade till att uppnå de gemensamma mål som organisationen satt upp (Forsberg, 2007).  

Vidare är arbetsglädje något som är centralt att uppnå inom en organisation. Genom att 

öka arbetsglädjen kommer arbetslusten att öka, vilket är vad som är det absolut viktigaste för 

en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats. Då arbetsglädjen ökar kommer också 

organisationen att prestera bättre genom att medarbetarna blir mer motiverade till de mål 

som organisationen satt upp. Ytterligare ökar effektiviteten och kvaliteten i arbetet och 

slutligen infaller även en bättre livssituation (Angelöw, 2006).  

Berg (2007) menar också att ledarskapsrollen är viktig i det avseende att denne har 

möjlighet till att coacha arbetsgruppen till att nå målen. Ett av de grundläggande 

antagandena som coachning bygger på är ”att individen har för stora resurser och behöver 

stöd och uppmuntran för att utveckla sin potential” (Berg, 2007:33). Genom att ge detta stöd 

och därmed motivera medarbetarna till att vilja utvecklas i sin arbetsroll skapas också en 

högre kvalitet inom organisationen (Berg, 2007).  

Vidare finns här också kopplingen till pedagogikämnet, då studien riktar sig mot att 

försöka beskriva, förstå och förklara arbetsgivarens påverkansprocesser på medarbetarnas 

drivkraft och motivation. Målet blir därmed att öka kunskapen beträffande huruvida 

motivation spelar en roll i utvecklandet av individen i denna specifika yrkesroll. Här belyses 

framför allt de personalansvariga ledarnas pedagogiska förmågor att leda sina arbetstagare 
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mot visionen och motivera dessa till att vilja utvecklas och sträva mot organisationen 

gemensamma mål.  

Begreppsdefinitioner   

Motivation – Jag använder begreppet motivation i enlighet med Sansone och Harackiewicz 

(2000): ”Motivation thus energizes and guides behavior toward reaching a particular goal” 

(Sansone & Harackiewicz, 2000:1). Vilket därmed är en process som genererar i energi och 

leder vårt beteende till att nå ett visst mål.  

Ledarskap – Jag använder begreppet ledarskap i enlighet med ett citat av Northouse ur 

Summerfield (2014): “Leadership is a process whereby an individual influences a group of 

individuals to achieve a common goal.” (Summerfield, 2014:251). Detta gör ledaren till en 

individ som inspirerar och påverkar en annan grupp individer till att nå ett gemensamt mål.  

Bakgrund 

Denna studie ämnar att undersöka personalansvariga chefers uppfattningar gällande hur de 

motiverar sina medarbetare till att vilja utvecklas i sin yrkesroll. Det allmänna ändamålet för 

denna studie är inte att finna någon absolut sanning, utan avsikten är att beskriva, analysera 

och diskutera chefernas uppfattningar gällande hur dessa upplever att de kan motivera sin 

arbetsgrupp. 

Biologisk förklaring av motivation 

I Nationalencyclopedin beskrivs begreppet motivation enligt följande: 

”motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar 

och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud 

taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi ska 

förstå det faktum att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål med hjälp av 

flexibla beteenden. ” – (Nationalencyclopedin hämtat 2015-04-24) 

Detta är därmed en beskrivning av vad motivation innebär, det vill säga ett avgränsande av 

en individs fokus för att denne skall kunna uppnå sina mål. Vi människor är anpassade efter 

den värld vi lever i, vilken kräver att vi underhåller och anpassar vårt beteende efter de 

världsförändringar som sker. För att ha möjlighet att göra detta är vi utrustade med ett 

kognitivt system, vilket hjälper oss att aktivt hålla kvar ett mål, trots störningar utifrån. Detta 

kognitiva system gör det också möjligt för oss att vidta åtgärder snabbt och effektivt då 

oväntade händelser uppstår och stör vårt vanliga handlingssätt (Aarts, Custers & Marien, 

2014).  

Motivationsprocesser – En historisk bakgrund 

Termen motivation har sitt ursprung i filosofin och används ofta inom psykologin, 

psykiatrin och neurovetenskapen. Begreppet har diskuterats i förhållande till det sätt som 

organismer måste ha kapacitet att välja, ta och söka hjälp av tillfredställelse. Dock används 

http://www.ne.se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motiv
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även begreppet i termer av incitament och driv, samt som en process som innebär att 

organismer reglerar sannolikhet, närhet och tillgången till stimuli. Därmed menas 

organismens möjlighet att reglera både sin externa och interna miljö (Correa & Salamone, 

2012).  

Den mest vitala i innebörden av begreppet motivation anses att vara att begreppet ger en 

enkel och bekväm sammanfattning och organisationsstruktur för egenskaper och beteenden 

som är observerbara. Människan väljer att rikta ett beteende mot eller bort från ett visst 

stimuli. Exempelvis väljer människan att vända sig mot sådans som mat och vatten och 

undvika smärta och obehag, både genom en aktiv och en passiv process (Correa & Salamone, 

2012).  

Vidare menar Correa och Salamone (2012) att motiverat beteende sker i olika faser. Den 

fasen där det motiverade beteendet direkt återspeglas i en direkt interaktion med målet, 

kallas för Consummatory-fasen. Begreppet Consummatory härstammar från ordet fulländning 

och betyder ”för att slutföra” eller ”för att avsluta”. En ytterligare fas kallas för Appetitive-

fasen och innebär ett närmande mot målet. Detta är aktuellt då det finns ett fysiskt eller 

psykiskt avstånd från organismen och målet, vilket betyder att organismen måste inneha ett 

motiverat beteende för att närma sig målet.  

Forskare skiljer vidare på ta och sökandet av en naturlig stimuli, så som mat eller läkemedel. 

Just drogsökande beteende är en term som blivit allt vanligare inom psykofarmakologin. Just 

urskiljandet av ta och söka är viktigt för att förstå effekterna av dopaminrelaterade 

manipulationer på motivation (Correa & Salamone, 2012). 

Motivation på arbetsplatsen 

Wegge et al., (2010) klarlägger att en del ledarskapsaktiviteter har visat sig vara mycket 

effektiva i fråga att främja en hög prestation och arbetstillfredsställelse hos de anställda. Man 

menar att handledare som 1) visar hänsyn till medarbetarna och 2) belönar de önskvärda 

beteendena och 3) straffar de icke önskvärda beteendena, 4) inspirerar sina arbetare till att 

uppfylla mål inom organisationen, 5) främjar tillgången till återkoppling samt inte 6) visar 

laissez-faire beteende är mer benägna att uppnå hög prestation i arbetsgruppen (Wegge et 

al., 2010).  

Forskning har visat att delat ledarskap ofta ger en positiv inverkan på både organisationen 

och arbetsgruppens utveckling. Medarbetargruppen visade även en ökad prestationsvilja i 

de fall där delat ledarskap var aktuellt.  Med delat ledarskap menas att den klassiska 

hierarkiska ledarskapspyramiden inte utövas, utan snarare sker en ökad dialog vilken 

cirkuleras bland medlemmarna i gruppen. Detta har uppkommit då man i dagens samhälle 

snarare fokuserar på att leda team (arbetsgrupper), snarare än ensamma individer. För att 

framgångsrikt göra detta, krävs en interaktiv process mellan individerna i teamet och mellan 

ledarna för att nå ett uttalat mål (Wegge et al., 2010).  

Även betalning som belöning har visat sig vara något som förbättrar motivationen inom 

arbetsgruppen. Vidare tenderar individer som är nöjda med sin lön att prestera bättre på sitt 

arbete (Wegge et al., 2010). Ytterligare studier har dock visat att även omedvetna 
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belöningsförväntningar kan vitalisera motiverat beteende (Kroemer, Guevara, Teodorescu, 

Wuttig, Kobiella & Smolka, 2014). Dock är det viktigt att denna finansiella belöning inte får 

framställas som någon form av styrning från ledarens sida, eller vara orättvist utdelad 

(Wegge et al., 2010). Dock menar Ganster, Kiersch, Marsh och Bowen (2011) att finansiella 

belöningar, eller så kallade provisionsbaserade löner, kan ge upphov till stress hos 

medarbetarna, vilket resulterar i negativa effekter både hos individen själv och hos 

arbetsgruppen och organisationen. Man menar dessutom att det kan vara svårt att bedöma 

om arbetstagarna tolkar denna finansiella belöningsmetod som en möjlighet och en 

utmaning, eller som osäkerhet och brist på kontroll. De sistnämnda faktorerna har vidare 

visat sig korrelera med välbefinnande på arbetsplatsen, vilket även är en av faktorerna som 

organisationen eftersträvar att upprätthålla hög kvalité gällande. 

Vidare är organisatorisk rättvisa, organisatoriskt stöd, identifikation med organisationen, 

förtroende för organisatoriska aktörer och arbetsglädje viktiga variabler för att nå en hög 

motivation i arbetsgruppen. Arbetsgrupper som känner sig rättvist behandlade och upplever 

en känsla av att tas om hand tenderar att inneha ett högre engagemang och en högre 

arbetsvilja. Vidare leder även en hög arbetsvilja till en ökad kundnöjdhet inom 

organisationer. Med anledning av just detta finns rekommenderade ledarskapsbeteenden för 

hur man bör främja dessa ovanstående faktorer bland organisationens medarbetare (Wegge 

et al., 2010). 

Vad definierar en ledare? 

En framgångsrik ledare skall inspirera sina medarbetare och visa hur bra de kan bli, men 

även hjälpa dem att realisera sina mål. På samma väg utvecklar inte ledaren sina 

medarbetare, utan hen hjälper dem att utveckla sig själva. I Summerfield (2014) finnes ett 

citat av Behling och Rauch Rauch, vilka definierar ledarskap:”Leadership is the process of 

influencing the activities of an organized group toward goal achievement.”(Summerfield, 

2014:251). Detta är ett citat som ger en tydlig definiering av innebörden att vara en ledare, 

men vilken också enbart är en av många uppfattningar om rollen. En annan valde att 

beskriva rollen som ledare som en process: ”Leadership is a process whereby an individual 

influences a group of individuals to achieve a common goal.” (Summerfield, 2014:251). 

Forsberg (2007) poängterar att det inom olika organisationer finns olika sorters chefer, men 

det gemensamma är målet. Det finns alltid ett mål, vilket Forsberg (2007) också beskriver 

som det mest centrala i ledarskapsrollen. Vikten skall därmed ligga på att sätta upp rätt mål 

för medarbetargruppen, tydliggöra målet och motivera gruppen till att nå målet (Forsberg, 

2007).  

Berg (2007) talar om begreppet coachning i diskussionen om ledarskap. Berg (2007) skiljer 

på resultatcoachning och emotionell coachning. Resultatcoachning är den coachning som är 

aktuell då man vill uppnå mål och går därmed ut på att sätta upp tydliga mål, fatta bra 

beslut, genomföra uppgifterna och förverkliga målen. Vidare beskriver Berg (2007) den 

emotionella coachningen som sker då man fokuserar på saker som självkänsla, glädje, mod 

och mening. Dessa två typer av coachning menar Berg (2007) är viktig om man vill lyckas i 
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en organisation. Berg (2007) poängterar även att en coach skapar ett klimat där arbetsplatsen 

präglas av förtroende och stöd. Angelöw (2006) beskriver också de positiva sidorna av ett 

uppskattat ledarskap, där han talar om uppmuntran och uppskattning som centrala begrepp.  

Vidare definierar Barnevik (2013) en ledare som: ”Ledaren inspirerar, visar hur bra de kan 

bli och hjälper medarbetarna att realisera sina mål.”. I enighet med Angelöw (2006) menar 

dem att det är viktigt att skapa utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter och därmed 

tydliggöra och precisera målet samt bidra till en ökad arbetsglädje.  

Ledarskapstyper 

Den aversiva ledaren använder sig av hot och trakasserier för att påverka medarbetaren och 

berättar vad medarbetaren gör dåligt så att denne kan förbättra sitt arbete och prestera bättre 

(Wegge et al., 2010).  

Direktiv-ledaren framställer tilldelade mål för att upprätta ett prestationsmål. Här ges 

instruktioner gällande arbetet och presterar medarbetaren bra så ges en materiell ersättning 

(Wegge et al., 2010). 

Transaktionsledaren ger sina medarbetare en personlig belöning och positiv feedback när 

prestationen är bra. Produktionen hos medarbetaren övervakas noga, men ledaren vidtar 

inga åtgärder innan problemen anser vara allvarliga. Vidare förväntas arbetstagarna att 

prestera på dennes högsta nivå. Utvecklingsledaren ger en tydlig vision i arbetsgruppen och 

pratar i termer av team och laganda. Det finns ett driv som kommer från högre syften och 

ideal. Ledaren visar entusiasm för medarbetarens ansträngningar och ger möjligheten till 

intellektuell stimulans. Vidare ges uppmuntran till arbetsgruppen ofta, genom positiva 

kommentarer eller en klapp på ryggen (Wegge et al., 2010).  

Empowering-ledaren sätter upp en målsättning för arbetsgruppen och arbetar sedan 

tillsammans med gruppen för att gemensamt bestämma vilka mål som skall uppfyllas. 

Självutveckling och lärdom uppmuntras och lika så eget ansvar och idéer och tankar 

gällande organisationen och dess anställdas möjligheter och problem (Wegge et al., 2010). 

Berg (2007) beskriver olika coachande ledarstilar, vilka han menar lägger stor vikt vid att 

utveckla sina medarbetare till att vilja nå organisationens mål. Han talar om Ledaren som 

tjänare1, Superledning2, Transformationsledaren3, Interaktiv ledning4, Kvinnlig ledarstil5, Ledning på 

5:e nivån6 och E-ledning och virtuell ledning7. Berg (2007) beskriver processen till att bli en 

                                                     
1”Ledaren som tjänare har två uppgifter: att bidra till att uppfylla medarbetarnas behov och mål, och 

förverkliga organisationens uppdrag” (Berg, 2007:89). 
2”Superledning innebär att leda medarbetarna till att leda sig själva” (Berg, 2007:89). 
3”Transformationsledaren ska träna, inspirera, stimulera och vara en god rollmodell för sina 

medarbetare” (Berg, 2007:89). 
4”Interaktiv ledning är inriktad på deltagande, samarbete, relationsbyggande och omtanke” (Berg, 

2007:89). 
5”Kvinnlig ledarstil lägger vikt vid kommunikation, lärande och lyssnande” (Berg, 2007:89). 
6”Ledning på 5:e nivån innebär att ledaren själv är mycket ödmjuk och tillskriver sina medarbetare all 

framgång” (Berg, 2007:89). 
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fullfjädrad coach som en utveckling som sker stegvis och där förändringarna så småningom 

visar sig i organisationens struktur och kultur.  

Motivationstekniker 

Vissa motivationstekniker som används i organisationer är beprövade sedan länge och har 

enligt forskning en effekt på motivation i arbetsgruppen. Wegge et al. (2010) tar upp är 1) 

utvecklande ledarskap, 2) belöning i form av betalning, 3) arbetsdesign, 3) utbildning och 

insikter i vikten av rättvisa och 4) upplevd organisatoriskt stöd. Tidigare forskning visar att 

dessa ovanstående punkter faktiskt har visat sig ha en effekt på arbetsmotivationen, 

organisatorisk prestanda, men också trivsel i arbetsgruppen (Wegge et al., 2010).  

Vidare har det framkommit att arbetsplatser som innehar en hög självbestämmanderätt 

och som ger sina medarbetare en rätt att delta i viktiga beslut på arbetsplatsen också innehar 

medarbetare som är mer hälsosamma, nöjda och engagerade. Utöver detta spelar också 

innehavet av kunskap, arbetskomplexiteten, ergonomi och socialt stöd en viktig roll i 

medarbetarnas välbefinnande (Wegge et al., 2010).   

Ytterligare en motivationsteknik finner man i den Personinriktade coachningen, vilken är 

inspirerad av humanismen8 och handlar om ett centralt fokus på individens subjektiva 

upplevelser samt hur denne kan utveckla sin potential. Dock menar man att individen lätt 

kan tappa greppet om sitt eget självförverkligande så denne blir påverkat av andra 

människors uppfattningar av individen och bildar därefter en skev uppfattning av sig själv. 

Då detta sker, menar Berg (2007) att en personinriktad coachning kan skapa en motivation 

hos individen att omvärdera sina tankar och genom upprepade försök och nya reflektioner 

så småningom skapa ett kontinuerligt lärande inom sig. Denna typ av coachning kan 

därmed användas som en motiverande coachning då ledaren i detta fall skapar en 

motivation till ett nytt lärande och leder även individen mot att testa nya idéer (Berg, 2007).  

Teoretisk referensram 

Kylén (2008) redogör för fyrfaktormodellen, i vilken han menar att det är fyra stycken 

faktorer som skall samverka för att en organisation skall fungera: mål, arbetsmetoder, ansvar 

och människor. Kylén (2008) menade här att dessa samverkande faktorer är beroende av 

varandra för att verksamheten skall kunna utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Ur detta 

tankesätt kan vi se ett mönster i det problem som denna studie undersöker och genom att 

studera personalansvariga enhetschefers uppfattningar om hur dessa upplever sig motivera 

sina medarbetare kan man skapa en förståelse för dessa chefers åtgärder för att motivera 

medarbetarna.  

För att konkretisera vad Kylén (2008) menade med dessa samverkande faktorer kommer 

nedan en översiktlig beskrivning av dessa. Först preciseras målet, vilket talar om vad som 

skall åstadkommas inom organisationen. Detta kan vara både långsiktiga och kortsiktiga 

                                                                                                                                                                   
7”E-ledning och virtuell ledning, där medarbetarna arbetar på olika ställen och på olika tider, kräver 

förtroende och omtanke, samt balans mellan flexibilitet, struktur och ansvar” (Berg, 2007:89).  
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mål, men Kylén (2008) väljer att skilja på mål som rör kvantitet, kvalitet, service och 

ekonomi. Enkelt räknat kan man se kvantitetsmålet som något vilket anger hur mycket man 

skall klara av, vilket Kylén (2008) exemplifierar som ”Varje socialsekreterare ska ha kontakt 

med i genomsnitt sju klienter om dagen”. Kvalitetsmålen menar han istället rör en vara eller 

tjänst kvalitet, vilket man mäter genom att följa hela kedjan från idé till leverans och kundens 

omhändertagande. Inom servicemålen är istället relationen mellan organisationen och 

kunden det väsentliga och eftersom varje service är unik, så utvärderas denna genom de 

löften som ges i kundkontakten, vilket stöd som kan ges och i vilken utsträckning 

förväntningar blir uppfyllda. Slutligen menar Kylén att ekonomimålen är ”motorn i varje 

verksamhet” och kan ses som både den ekonomiska vinsten och som ett medel. Vidare kan 

man mäta de ekonomiska målen både genom numeriska kalkyleringar, eller mer mjuka 

medel, så som arbetsglädje och miljöfaktorer (Kylén, 2008).  

Kyléns (2008) andra faktor beskriver han som arbetsmetoder, där han tar upp centrala 

begrepp så som arbetssätt, rutiner, instruktioner och utrustning. Denna faktor kan kort och 

koncist beskrivas som ett tillvägagångssätt att nå målet (Kylén, 2008).  

Faktor nummer tre är ansvar, vilket Kylén beskriver som ett sammanfattande område för 

begrepp som ansvarsfördelning, arbetsfördelning, beslutsordning och informationsvägar. 

Viktigt här, menar Kylén (2008), är att följa upp och alltid ge stöd åt den som fått ansvar. 

Vidare är det även essentiellt att veta hur ansvarsfördelningen är upplagd inom 

organisationen och en utvärdering av denna punkt är inte möjlig och detta inte är tydligt 

strukturerat. Även arbetsfördelningen bör vara tydlig, så att alla vet vem som gör vad och 

varför, det vill säga om man känner till målet med sina insatser ökar också motivationen till 

att nå målet (Kylén, 2008).  

Kylén (2008) upp människorna som sista faktor och här tas begrepp som individen själv, 

relationer, kompetens och utveckling upp. Det viktiga inom detta område är att betona 

vikten av de möjligheter som finns i relation till människor som faktor. Kylén (2008) menar att 

”Arbetet är till för människorna, människorna är inte till för arbetet.”. Vidare menas också att 

människor är en viktig del i att en organisation skall lyckats och om inte människorna mår 

bra blir både organisation och samhälle lidande (Kylén, 2008).  
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Figur 1. Fyrfaktormodellen för en organisation (Kylén, 2008). 

 

Kyléns (2008) fyrfaktormodell kan appliceras på denna studies syfte då studien undersöker 

hur chefer inom näringslivet uppfattar att de motiverar sin arbetsgrupp till att vilja nå 

organisationen mål. Genom att analysera de 1) arbetssätt/instruktioner/rutiner som cheferna 

använder för att 2) människorna på arbetsplatsen skall nå en utveckling där en 3) 

ansvars/arbetsfördelning är aktuell och vilken på sikt leder till att organisationen når 4) målet. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera hur personalansvariga 

chefer inom näringslivet uppfattar att de motiverar sina medarbetare till att vilja utvecklas 

och eftersträva organisationen vision. Empiriska frågeställningar som ska besvaras är: 

 

- Hur uttrycker de personalansvariga cheferna att de motiverar sina medarbetare? 

- Vad anser de personalansvariga cheferna är viktigt för att medarbetarna skall bli 

motiverade och vilja eftersträva organisationen mål? 

- Vilken vikt lägger de personalansvariga cheferna i att ha motiverade medarbetare i 

sin arbetsgrupp? 
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Metod  

Studien utgick från en tvärsnittsdesign, eller surveyundersökning som är synonyma 

begrepp. Denna design innebär att man samlar in data från mer än ett fall vid ett specifikt 

tillfälle. Genom denna typ av design kan man studera relationer mellan variabler och se 

eventuella kopplingar. Tvärsnittsdesign används vanligen i kvantitativa studier och innebär 

vanligtvis att forskaren gör undersökningar genom enkäter och strukturerade intervjuer. 

Dock kan denna design även användas vid andra datainsamlingsmetoder, som den aktuella 

studien implicerar. Materialet från denna studie samlades in från fem olika organisationer. 

Även om denna studie är präglad av en kvalitativ form, finns även drag som tillhör 

tvärsnittsdesignen och som vanligen finns i kvantitativa studier. Kvalitativ forskning kan 

därmed vara en form av tvärsnittsdesign och ett typexempel på detta är då forskaren 

använder semistrukturerade intervjuer eller ostrukturerade intervjuer med ett antal 

människor (Bryman, 2011).  

Ansats 

Då anledningen var att undersöka chefernas uppfattningar av att motivera medarbetarna, 

ansågs en kvalitativ hermeneutisk ansats vara lämplig att vara inspirerad av. I denna typ av 

undersökningar ligger det centrala intresset i att studera människor, innefattande deras 

relation till omgivningen och hur dessa människor reflekterar över sig själva och situationer 

(Alvesson & Sköldblad, 2008). Enligt Alvesson och Sköldblad (2008) kännetecknas även den 

hermeneutiska kunskapsteorin av centrala begrepp som människor, tolkning och förståelse. 

Med ett hermeneutiskt arbete menas därmed att man strävar efter att förstå det som man 

bestämt sig för att studera samt att vägen dit går genom tolkning. Studiens inriktade sig just 

mot dessa de nämnda faktorerna; människor, tolkning och förståelse. Med detta menas att 

skapa en djupare insikt om hur de personalansvariga cheferna reflekterade kring sin egen 

förmåga att motivera sin grupp av medarbetare. Med anledning av detta ansågs därför att 

dessa två var lämpliga att använda.  

Urval 

Studien baserades på ett urval av personalansvariga chefer inom fem olika organisationer i 

Uppland. Organisationerna valdes ut genom att undersöka på internet vilka de största 

organisationerna i Uppland var, för att på så sätt öka mina chanser till att få en intervju med 

fler chefer inom samma organisation. En lista på 25 arbetsgivare togs fram från 

Regionförbundet i Uppsala län (Regionförbundet, 2014) och denna lista användes 

tillsammans med annan undersökning av stora organisationer i övriga Uppland. I och med 

studiens begränsade omfång valdes att intervjua personalansvariga chefer från fem olika 

organisationer. Beroende på antalet anställda personalansvariga chefer på organisationen 

valdes att intervjua mellan två och tre chefer på varje före organisation. Detta gjorde att det 

beräknade antalet intervjuer skulle bli mellan åtta till tolv intervjuer. 
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Därefter skickades ett mail ut till dessa fem organisationer, för att undersöka vilka som 

ville och hade möjlighet att delta i studien. Det krav som ställdes var att personerna i fråga 

skulle ha en personalansvarig roll med innefattande arbetsuppgifter. Övrig information, så 

som ålder eller år inom yrket var inte relevant vid urvalsprocessen.  Detta, som Bryman 

(2011) kallar för målinriktat urval, vilket utgick från en önskan att intervjua personer som var 

relevanta för studie. Relevanta egenskaper för studien var att personerna i fråga skulle 

inneha en chefsposition med ett visst personalansvar, samt arbeta i Uppland. Vidare är detta 

ett strategiskt urval som styrdes utav att personerna i fråga var tvungna att inneha en 

personalchefsroll på en organisation i Uppland.  

Efter att ha skickat ut en förfrågan till femton organisationer och fått besked om att många 

hade uppbokade scheman inom de närmsta dagarna, insåg jag att jag skulle få svårt att hinna 

samla in data från det antal intervjuer som jag önskat ha med i studien. Därför valde jag att 

skära ned på antalet intervjuer och istället fokusera på att få ut mycket information av de 

deltagare som kunde vara med i studien. Efter att ha fått kontakt med fyra stycken som ville 

delta i studien, gjordes sedan ett snöbollsurval9 där jag fick kontakt med ytterligare två 

stycken deltagare.  Det blev därmed de första sex personerna som återkopplade till min 

förfrågan som deltog studien.  Resultatet av studien utgör på grund av min urvalsmetod 

därmed inte några generaliserande resultat, utan snarare som en språngbräda till vidare 

forskning inom området. Just denna typ av urval kan inte leda till en generalisering av en 

större population (Bryman, 2011).  

Studien gjordes därmed på data baserat från sex stycken personalansvariga gruppchefer 

från fem olika organisationer i Uppland.  

 

Nedan följer en beskrivning av de intervjuade personerna: 

Deltagare 1: Arbetar på en statlig förvaltningsmyndighet i Uppland med totalt 16 stycken 

anställda under sig. Har innehaft roll i 14 år. 

Deltagare 2: Arbetar på en statlig förvaltningsmyndighet i Uppland med totalt 21 stycken 

anställda under sig. Har innehaft denna roll i 3 år.  

Deltagare 3: Arbetar inom statlig verksamhet i Uppsala län med totalt 25 stycken anställda 

under sig. Har innehaft denna roll i 1 år. 

Deltagare 4: Arbetar inom Landstinget i Uppsala län med totalt 18 stycken anställda under 

sig. Har innehaft denna roll i 1 år.   

Deltagare 5: Arbetar inom statlig förvaltningsmyndighet i Uppland med totalt 85 stycken 

anställda under sig. Har innehaft denna roll, samt liknande roller i cirka 8 år. 

                                                     
9 Snöbollsurval innebär att forskaren initialt får kontakt med ett antal människor som är relevanta för 

undersökningen och sedan använder dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 

2011) 
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Deltagare 6: Arbetar inom ett statligt universitet i Uppland med cirka 45 personer under sig. 

Har tidigare haft ledarskapsroller med sju personer, respektive 130 personer under sig. Har 

innehaft denna roll i tre år, men arbetat med tidigare ledarskapsroller i flera år. 

Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som användes i denna studie var av en kvalitativ karaktär och 

innefattade semi-strukturerade intervjuer. Detta innebar att alla deltagare intervjuades efter 

samma strukturerade mall, i vilken frågorna har öppna svarsalternativ, vilket innebär att 

deltagarna har möjlighet att sätta sin personliga prägel på svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Kvalitativa intervjuer går bland annat ut på att förstå den intervjuandes uppfattningar, 

erfarenheter och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut (Trost, 2010), vilket var 

något som var förenligt med den studie som jag gjort. Vidare menar Kvale och Brinkman 

(2009) att ”den kunskap som produceras av sådan forskning är beroende av den sociala relationen 

mellan intervjuare och intervjuperson, som bygger på intervjuarens förmåga att skapa en miljö där 

intervjupersonen känner sig fri och säker nog för att prata om privata händelser som kommer att 

registreras för senare offentligt bruk.” (Kvale & Brinkman, 2009:32). Detta innebär alltjämt att 

forskaren, med sin kännedom för intervjutekniker, har möjlighet att påverka den kunskap 

som utkommer ur intervjun.  

Vidare utformades intervjumallen genom frågor av tematisk karaktär. Denna metod 

möjliggör ett samtal mellan intervjuaren och respondenten, i vilket målet är att upptäcka och 

identifiera egenskaper och strukturer hos något, vilket i detta fall är respondentens 

uppfattningar om hur de anser sig kunna motivera sin arbetsgrupp (Kvale & Brinkmann, 

2009). Här är det därmed viktigt att poängtera att det är just uppfattningarna hos deltagarna 

som jag ville undersöka i studien. Frågorna som intervjuaren ställde gav deltagaren 

möjlighet att svara med egna ord och man kan därmed inte heller avgöra vad som är det 

”sanna” svaret på en fråga (Bryman, 2011). Utformandet av intervjuguiden gjordes utifrån en 

mall som jag personligen bearbetade utefter de forskningsfrågor som denna studie lutar sig 

mot. Genom att ha det tydligt för sig vilka frågor som skall besvaras i studien, menar Kvale 

och Brinkmann (2009) att man enklare kan utforma intervjufrågor som leder till svaret i 

forskningsfrågan. Med detta menas att jag arbetade fram intervjufrågor ur 

forskningsfrågorna.  

Vid intervjutillfället garanterades anonymitet, i enighet med Personuppgiftslagen som 

bygger på EG-direktiv (Gillham, 2008). Vidare intervjuades fyra av personerna under 

personliga möten, medan en person intervjuades genom en telefonintervju. Analysen av data 

skedde efter varje intervju, medan resultatet av data redogjordes för efter att alla de berörda 

personalansvariga cheferna deltagit i intervjun.  

Instrument 

Datainsamlingen genomfördes utefter en intervjuguide (se Bilaga 1). Intervjuguiden är 

uppbyggd på ett sådant sätt att frågorna var relevanta för de tre forskningsfrågorna som 

studien utgår från. Frågorna är strukturerade på ett sådant sätt att deltagaren skulle känna 
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att dennes svar kunde vara fria och helt enligt personens egna uppfattningar. 

Inledningsfrågan utgjorde en möjlighet att kunna definiera deltagarens egen uppfattning 

gällande begreppet motivation. 

Då det var en semistrukturerad intervju behövdes inte frågorna ställas i den ordningen 

som intervjuguiden implicerade. Intervjuprocessen var därmed flexibel och vikten låg på hur 

deltagaren skulle uppfatta och tolka frågorna. Med anledning av detta var frågorna öppna, 

för att deltagaren skulle uppleva dennes egna uppfattningar som det centrala (Gillham, 

2008). 

Frågor inriktades på individens uppfattning gällande en fråga. Inledningsvis ställdes 

frågan Vad betyder ordet motivation för dig för att ge deltagaren en möjlighet att fundera och 

för sig själv definiera ordet och dess innebörd. Vidare ställdes frågor om huruvida individen 

upplevde att denne hade möjlighet att påverka arbetsgruppen till att bli motiverade och 

vilka knep som denne eventuellt använde sig av. Hela tiden uppmuntrades respondenten att 

utveckla och förklara sina svar, för att på så sätt täcka flera områden inom ämnet. Även om 

vissa frågor inte direkt påtalade att den syftade till deltagarens upplevelse, var tanken att 

utformningen av frågan skulle frambringa ett svar som ändå täckte den aspekten.  

Vidare utfördes en pilotstudie på personer som inte skulle delta i studien, för att 

säkerhetsställa att intervjuguiden var tillförlitlig att använda i den riktiga studien (Bryman, 

2011; Gillham, 2008).  

Procedur 

Kontakt togs med deltagarna via e-mail (se Bilaga 2) samt via telefon. I mailet informerades 

deltagaren om studiens syfte och mål, hur tillvägagångssättet skulle gå till samt de etiska 

aspekterna. Anonymitet i studien garanterades. Vid ett första utskick skickades 15 

förfrågningar ut till de fem slumpmässigt utvalda organisationer utifrån Regionförbundets 

(2014) lista på organisationer i Uppsala län, varav tre personer var villiga att ställa upp på en 

intervju inom det tidsspann som fanns för studiens datainsamling.  Av de 15 personer som 

fick förfrågningar svarade 11 stycken, varav fyra personer svarade ja. Resterande sju 

personer svarade nej, alternativt var tillgängliga först efter att datainsamlingen för denna 

studie skulle vara gjord. Ytterligare två personer tillfrågades efter att jag fått kontakt med 

dessa genom en av de enhetschefer jag tidigare haft kontakt med. Dessa personer tackade ja 

till att delta i studien efter att jag kontaktade dem via telefon. Av dessa totalt sex personer 

kunde fem delta i en personlig intervju och en delta i en telefonintervju. Jag valde att 

fokusera på de sex personer som valt att ställa upp på en intervju och skickade således inte 

ut några fler e-mail till några ytterligare organisationer. Den sammanlagda svarsfrekvensen 

var således 65 % (11 av 17 tillfrågade personer svarade på utskicket). Andelen ja-svar av de 

tillfrågade var 35 % (sex av 17 tillfrågade personer svarade ja till intervjun). Intervjun 

spelades vidare in med en diktafon. 

Analysmetod 

I analysen inspirerades jag av en hermeneutisk metod för att kunna skapa en förståelse för 

motivationsprocessen mellan chefer och personal. Särskilt har jag inspirerats av 
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fyrfaktormodellen (Kylén, 2008) då jag genom tolkningen av intervjuerna fokuserade på att 

förstå relationen mellan de fyra faktorer som Kylén (2008) menar samverka i varje 

framgångsrik organisation. Genom att se dessa fyra faktorer (mål, arbetsmetoder, ansvar och 

människor) kunde jag vidare undersöka innebörden av organisationens delar och dess 

helhet. Genom att göra på detta sätt skapades en större förståelse av innehållet och chefernas 

upplevelser i sig.  

Utifrån detta valdes att inta en abduktivt tillvägagångssätt, som innefattar både deduktiva 

och induktiva delar (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den deduktiva delen innefattade att jag 

som undersökare i viss omfattning lät min förförståelse styra undersökningen, medan den 

induktiva delen användes då deltagaren hade möjlighet att med egna ord beskriva och 

berätta om deras upplevelser och uppfattningar (Bryman, 2011). På grund av att jag valt att 

inspireras av fyrfaktormodellen lät jag mig därmed denna modell styra både delar av 

intervjufrågorna samt den senare tolkningen av de insamlade data (Alvesson & Sköldberg, 

2008).  

Etiskt ställningstagande 

I undersökningar av olika slag är det alltid viktigt att skydda individen. Vetenskapsrådet 

(2002) har framställt fyra stycken grundkrav som skall följas då man utför undersökningar. 

För att säkerhetsställa att Informationskravet uppfylldes fick deltagarna information om varför 

studien gjordes, när den skulle färdigställas, att den genomfördes konfidentiellt samt att, om 

de så önskade, kunde få ta del av innehållet i studien. Vidare fick deltagarna även 

information om att de kan få ta del av kontaktuppgifter till projekt- och fakultetansvarig om 

så önskades. Vidare fick de information om att de när som helst under intervjun och även 

fram till studiens slutdatum hade rätt till att avbryta intervjun/be att få tas bort ur studien. 

Detta är vad Samtyckeskravet innebär, det vill säga att deltagarna bestämmer själv över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2014).  

Då studien riktades sig till myndiga personer behövdes endast samtycke från de personer 

som valde att delta i intervjun. Vidare informerades deltagarna att om att studien skedde 

med största möjliga konfidentialitet. Deltagarna fick även information om att de i studien 

skulle komma att skildras utan personigenkännande information, där enbart 

forskningsledaren visste vem som var vem. Detta betyder därmed att Konfidentialitetskravet 

uppfylldes. Avslutningsvis användes de insamlade uppgifterna enbart till denna studie, utan 

att lämnas ut till andra eller användes för kommersiellt bruk, vilket betyder att även 

Nyttjandekravet uppfylldes (Vetenskapsrådet, 2014). 

Metoddiskussion 

Denna intervjustudie skulle behöva kompletteras med fler studier om ämnet, där nya urval 

av organisationer sker och där fler frågeställningar läggs till. Även val av andra metoder, 

skulle hjälpa till att bredda och bidra till en djupare förståelse av personalansvariga chefers 

uppfattningar i allmänhet. Det som kommit fram i denna studie kan enbart ses som en del av 

helheten i förståelsen av chefers uppfattningar gällande motivering. Vidare kan studien även 
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utvecklas genom att anta andra forskningsdesigner och teoriperspektiv. Det skulle även vara 

av intresse att undersöka om chefernas uppfattningar skilde sig mellan olika organisationer, 

arbetsgruppstorlek, åldersgrupp, könstillhörighet, utbildningsbakgrund eller år i arbetet. 

Studien inspirerades av en hermeneutisk metod. Hermeneutik kan förstås som en 

tolkningslära, som till en början enbart avsågs i texter men som därefter har vidgats till att 

även innefatta mänskliga handlingar (Alvesson & Sköldberg, 2008). Hermeneutiken bygger 

därför på att man gör tolkningar av olika ting. En nackdel med att vara inspirerad av denna 

teori blir därmed att eventuella förkunskaper och fördomar kan vara motverkande då man 

skall se saker ur olika perspektiv. Viktigt här är även att poängtera att man inte alltid är 

medveten om sina förkunskaper eller fördomar.  

Semistrukturerade intervjuer valdes att göras i denna studie på grund av studiens öppna 

och förståelsecentrerade ansats. Intervjumallen byggde på tydliga frågor, i vilka deltagarna 

fritt fick möjlighet att svara på, utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter. Samma frågor 

ställdes till alla deltagare. Genom att använda denna typ av datainsamlingsmetod 

införskaffades information i form av både beskrivningar och tolkningar, utifrån deltagarnas 

egna individuella uppfattningar och erfarenheter. Enligt Kvale (1997) blir också intervjun 

sannolikt mer spontan och svaren kan även bli oväntade. Detta kan dock även ses som en 

nackdel i vissa sammanhang, då det kan vara svårt att jämföra och mäta resultaten mellan 

deltagarna. Fördelen med denna typ av intervjumetod är däremot att intervjun liknar ett 

vanligt samtal och deltagarna blir mer bekväma i situationen och öppnar upp sig desto mer 

(Kvale, 1997).  

Samtidigt måste man tänka på metodens begränsningar då man gör denna typ av 

datainsamling och beakta den avgränsning som studien har i fråga av tid, resurser och 

frågeställning. På samma sätt kan man även lyfta de positiva aspekter som denna metod 

ändå frambringar, så som möjligheten till följdfrågor eller utvecklandet av tankegångar. 

Metoden medför även en djupare förståelse för individen i relation med ämnet och skapar 

möjligheter för att nya oväntade teman skall dyka upp. Dock återkommer 

datainsamlingsmetodens komplexitet då det samtal som sker under intervjuer endast under 

en begränsad omfattning låter sig beskrivas i ord.  

Dock utgör resultatet av denna studie inte ett representativt urval, då urvalet skedde 

genom ett målinriktat urval då populationen valdes genom att intervjua chefer i Uppland. 

Genom studiens resultat kunde jag vidare reflektera och tolka mönster hos dessa individer, 

som kan ge upphov till nya frågor och därmed utgöra en språngbräda för vidare forskning. 

Tillförlitlighet 

Validiteten i studien åsyftar huruvida man undersökt det som man avsett att undersöka 

(Bryman, 2011). Genom fundera över valet av intervju som metod, samt frågeställningarnas 

utformning kan vi diskutera om dessa är rätt för det som var avsett att mätas. Jag anser att en 

kvalitativ intervjumetod var en lämplig metod att använda eftersom studien syftade till att 

undersöka uppfattningarna hos ett antal individer. Jag var därmed ute efter att samla in 
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subjektiva upplevelser och erfarenheter och inte kvantitativ fakta. Frågorna i intervjuguiden 

var utformade på ett sådant sätt att dessa skulle svara mot studiens syfte.  

Reliabiliteten går ut på att undersöka huruvida de mätinstrument som användes i studien 

var tillförlitliga och ger samma resultat oavsett vem som genomför undersökningen 

(Gillham, 2008). På denna punkt ser jag svårigheter i att nå en hög reliabilitet på grund av att 

det rör sig om subjektiva yttranden, vilket innebär att många faktorer under intervjun kan 

påverka respondentens svar.  

Vidare är jag medveten om att mitt val av litteratur, deltagare och min tolkning av 

materialet kan ha påverkat studiens resultat. Även validiteten påverkas av yttre faktorer, så 

som hur många deltagare som valt att ställa upp på intervjuer. Då antalet deltagare i denna 

studie är för få menar jag att det inte går att generalisera resultatet.  

Även urvalet av deltagare styr reliabiliteten, genom deras inställning till studien vid den 

aktuella tidpunkten för intervjun samt andra yttre faktorer. Jag hade ytterligare velat få 

kontakt med fler personalansvariga gruppchefer än vad jag fick, för att få ett mer mångsidigt 

resultat. Det hade även varit intressant att undersöka om det var någon skillnad mellan män 

och kvinnor i deras uttalanden i frågorna från intervjun. Även att intervjua, eller göra en 

enkätstudie i de arbetsgrupper som cheferna representerade, hade varit intressant. Genom 

att göra detta hade man kunnat jämföra chefernas egen upplevelse av deras motivation av 

medarbetarna och medarbetarnas faktiska upplevelse av chefens motivation.  

Validiteten och reliabiliteten skapar en pålitlighet i studien och en god validitet är en 

förutsättning för att resultatet som uppkommer skall kunna generaliseras att gälla fler 

populationer än det urval som ingått i studien (Bryman, 2011).  

Den aktuella studien genomfördes utifrån ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011) 

betyder att resultatet av studien inte kan generaliseras till populationen. Vidare utformades 

intervjuguiden på ett sådant sätt att studiens forskningsfrågor var i fokus, vilket ökade 

sannolikheten att instrumentet skulle mäta det som var avsett att mäta. Utöver detta 

genomfördes även en pilotstudie bland vänner, för att säkerhetsställa intervjuguidens 

tillförlitlighet.  

Transkribering och analys av intervjuer 

Efter att samtliga av intervjuerna var genomförda transkriberade jag dem och lade ned ett 

stort fokus på att så ordagrant som möjligt återge de intervjuade personernas svar. Genom 

att göra på detta sätt kunde jag få en tydlig överblick över deltagarnas utsagor. Vidare ansåg 

jag att det skulle ge mig en större förståelse av vad de svarandes uppfattning kring de olika 

punkterna var. Efter detta sorterades materialet upp i relation till min studies syfte samt 

frågeställningarna. Genom att utgå från den teoretiska referensramen som jag valt, vilket var 

Kyléns (2008) fyrfaktormodell, kunde jag smidigt sortera svaren i olika kategorier. Då jag 

redan från början hade valt att ställa upp min intervjumall utefter en någorlunda sortering 

utifrån forskningsfrågorna så underlättades denna process ytterligare.  

Vidare bearbetades innehållet för att hitta gemensamma nämnare och/eller olikheter i 

gruppchefernas uppfattningar av motivering av sin arbetsgrupp.  



16 

 

De intervjuades namn kommer inte att återges i resultatet, utan deltagarna kommer att 

kallas ”deltagare 1, 2, 3…”. Vidare kommer citat att refereras till i de sammanhang där dessa 

förmedlar deltagarnas uppfattningar bäst. Då jag vid transkribering av intervjuerna går 

miste om data i form av kroppsspråk, mimik och övriga uttryck, utgår baseras studien på 

data som enbart uttrycks i form av ord.  
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Resultat 

Här redovisas svaren från de gjorda intervjuerna med sex stycken gruppchefer i Uppland. 

Redovisningen är uppbyggt utifrån Fyrfaktormodellen för en organisation (Kylén, 2008), 

som framställs i relation till de tre frågeställningarna. Alla chefer redogörs för utifrån 

beskrivningen ”Deltagare 1, 2, 3…” för att på så sätt inte kunna identifieras. Vidare skildras 

även en förklaring av deltagarnas uppfattningar av begreppet motivation, för en ökad 

förståelse för deras utsagor. 

Deltagarnas uppfattning av begreppet motivation 

Motivation var ett begrepp som beskrevs olika av deltagarna. Deltagare 1 menade att 

motivation betydde att entusiasmera folk för att dessa skall känna glädjen i sitt arbete. 

Deltagare 2 tyckte att det innebar att man skall vilja göra någonting, men också att man 

känner att man får ut någonting av det.  Under intervjun med Deltagare 3 framkom att 

denne tyckte att motivation betydde att man kan motivera sina medarbetare till att de tycker 

att det är roligt att arbeta, men också att de skall vilja ta på sig saker och ha viljan i att 

utvecklas på arbetsplatsen. 

Deltagare 4 tyckte likt deltagare 2 att motivation innebär att man drivs att göra någonting, 

samt att man får ut någonting positivt i gengäld. Deltagare 5 beskrev det istället som ”att 

driva och komma till ett önskat mål”, men även att må bra. Deltagare 6 menade att det kan vara 

väldigt olika för olika personer och i olika situationer, men att det är något som gör att man 

vill göra någonting, vilket utlösts av antingen lust eller av obehag.  

Fyrfaktormodell för en organisation 

Nedan följer en tabell som redovisar de svar som var de mest centrala i relation till de 

forskningsfrågor som denna studie undersöker samt till Kyléns (2008) fyrfaktormodell för de 

faktorer som anses vara viktiga i en fungerande organisation.  

I tabellen appliceras denna studies syfte på fyrfaktormodellen för en fungerande organisation 

(Kylén, 2008) då deltagarnas uppfattningar om hur de motiverar sin arbetsgrupp 

undersöktes. Genom att analysera 1) arbetssätt som cheferna använder för att 2) människorna 

på arbetsplatsen skall nå en utveckling där en 3) ansvars/arbetsfördelning är aktuell och vilken 

på sikt leder till att organisationen når 4) målet. 

Vidare är det endast de uppfattningar som var de mest centrala hos deltagarna som 

redogörs för i tabellen nedan.  
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 Mål Arbetsmetoder Ansvar Människor 

Hur upplever de 

personalansvariga 

cheferna att de 

motiverar sina 

medarbetare? 

-Tydliggör målet -Dialoger 

-Påverka lön 

-Variera metoder 

-Undersöka vad 

som anses vara 

motiverande 

hos olika 

individer 

-Tillgänglighet 

-Visa sig i gruppen 

-Vara ett ”vi” med 

gruppen 

-Positiv feedback – Ej 

kritik 

-Delaktighet 

Vad anser de 

personalansvariga 

cheferna är viktigt för 

att medarbetarna 

skall bli motiverade 

och vilja eftersträva 

organisationen mål? 

-Tydliggör målet 

-Förklara varför det 

är bra att nå målet 

 

-Rättvis lönesättning 

-Kontinuerliga samtal 

-Utvecklingsmöjligheter 

för medarbetarna. 

-Konferenser/team-

resor 

-Glada utrop 

-Snabb återkoppling 

-Delegera 

ansvar 

-Tillgänglighet 

-Högre 

prestation 

-Förståelse 

-Se de olika 

individerna 

-Uppmärksamma 

extra insatser 

-Rättvis behandling 

Vilken vikt lägger de 

personalansvariga 

cheferna i att ha 

motiverade 

medarbetare i sin 

arbetsgrupp? 

-Alla arbetar mot 

samma mål 

-Lättare att nå 

målen 

-Verksamheten går 

framåt 

-Hålla tillbaka de som 

är för engagerade 

-Uppmuntran som 

främjar motivationen 

 

-Man gör ”det 

där lilla extra” 

-De arbetar 

hårdare 

-Kommer med 

olika förslag 

-Lättarbetat 

-Motiverade 

människor drar med 

de omotiverade 

-Folk upplevs som 

mer intresserade 

-Positiv energi 

-Bättre hälsa 

 

Matris 1. Redovisning av resultatet av forskningsfrågorna i relation till Kyléns (2008) fyrfaktormodell 

Delaktighet och tillgänglighet skapar motivation i arbetsgruppen 

Samtliga deltagare ansåg sig ha en stor möjlighet till att påverka sin arbetsgrupp till att bli 

mer motiverade. Deltagare 1 ansåg att detta var något som var innebörden i chefsrollen, det 

vill säga, möjligheten i att påverka gruppen. Deltagare 1 poängterade även att det är viktigt 

att ”man skall skapa en bra jordmån, så att andra kan växa”. Dock ansåg Deltagare 2 att hen 

kände att resurserna inte alltid räckte till för att nå dit som hen ville nå med sin arbetsgrupp. 

Mål 

Alla deltagare, förutom Deltagare 6, poängterade vikten av att man måste tydliggöra målet 

för att lättare kunna nå dit. Deltagare 1 uttryckte att ”det är viktigt att tydliggöra målet, så att 

alla vet vart de ska och så att alla jobbar åt samma håll”. Med olika utläggningar förklarade även 

deltagare 2, 3, 4 och 5 att det var viktigt att tydliggöra målet för att få ”alla att ro åt samma 

håll”, som Deltagare 2 valde att uttryckta det. På samma sätt förklarade deltagare 3 att ”vi har 

ju ett mål som vi vill nå i arbetet. Och det är viktigt att få med hela gruppen och att ingen kommer 

utanför. Men också att alla är medvetna om målen för att kunna jobba åt det hållet.”.  

Deltagare 6 förklarade istället att hens arbetsplats var väldigt individanpassad och att de 

på grund av detta inte hade något gemensamt mål att eftersträva, utan snarare hade 

individerna individuella mål.  
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Arbetsmetoder 

Samtliga deltagare nämnde något av begreppen dialoger, motiverande samtal, pep-samtal, 

diskussioner och möten då samtalet om arbetsmetoder kom upp under intervjun. De menade 

alla att detta var något som var av högsta vikt då man ville få gruppen att fungera 

tillsammans och öka motivationen i gruppen. Deltagare 3 berättade att hen indirekt 

påverkade gruppen genom allt går genom hen, eftersom de diskuterade alla frågor 

gemensamt. Deltagare 5 ansåg också att det var viktigt att prata med gruppen ofta, men även 

att det var av vikt att ge konkret feedback till individer och till gruppen. Även Deltagare 6 

uttryckte sig på liknande sätt som Deltagare 5 i denna fråga, men tillade även att man som 

chef skall vara snabb på att bolla tillbaka frågor och fånga upp de olika personernas idéer.   

Tre av deltagarna (Deltagare 1, 2 & 4) nämnde lönesättningar som en metod de använde 

för att motivera gruppen. Deltagare 2 och 4 poängterade även att det var viktigt att detta 

sköttes på rätt sätt och att medarbetarna upplevde lönesättningen som rättvis.  

Deltagare 4 ansåg att man måste variera sina tekniker då syftet är att motivera gruppen: 

”Man ska inte alltid köra samma stuk, utan på något sätt måste man omedvetet nöta in saker. Sätta 

upp lappar, göra lite olika jippon och så. Alltså lätta upp det på ett roligare sätt helt enkelt”.  

Ansvar 

På olika sätt, men inte konkret uttryckt, förklarade deltagarna att de försökte komma på vad 

som motiverade de olika individerna i gruppen. Detta ansågs vara en komplex uppgift och 

där det inte alltid fanns resurser till att fullgöra undersökningen av vad som ansågs 

motiverade hos var och en. deltagare 6 beskrev sin verksamhet som väldigt individbaserad 

och förklarade att det på grund av detta är väldigt viktigt att uppmärksamma folk. 

Fortsättningsvis beskrev deltagare 6 sig själv som en person som hela tiden vill göra nya 

saker. Vidare förklarade deltagare 6 att hen upptäckt att inte alla fungerar på detta sett. Med 

detta i åtanke förklarade deltagare 6 att hen måste ”hitta på andra saker för att få folk 

motiverade”. Även deltagare 3 uttryckte det indirekt att hen söker efter motiverande faktorer 

för de olika individerna då hen förklarade att hen ”frågar vad just hon vill göra, kollar vad hon 

tycker är fel och lyssnar på personen och på det sättet försöker få med personen på banan…försöka 

förstå varför och vad som ligger bakom och sedan har jag regelbundna träffar för att få personen 

motiverad igen”.  

På samma sätt förklarade samtliga av deltagarna att de undersöker hur de kan få gruppen 

att bli motiverade genom att samtala med gruppen och lyssna på dem. Det fanns därmed en 

samlad upplevelse hos deltagarna att kunna motivera arbetsgruppen genom att samtala och 

lyssna på gruppen.  

Människor 

För samtliga av de intervjuade deltagarna ansågs det vara självklart att visa sig i gruppen. 

Vidare ansågs det vara betydelsefullt att vara social och trevlig, för att skapa en trevlig 

stämning på arbetsplatsen. Deltagare 4 uttryckte att det även är viktigt att inte kritisera eller 

utelämna folk, utan ”man måste se situationen utefter ett vi”. Deltagare 5 framhöll att sådant 
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enkelt som att fika med personalen, eller småprata vid kaffeautomaten också gör stor 

skillnad. Deltagare 6 summerade det hela med att förklara att mycket handlar om att 

gruppen skall känna sig sedda av sin chef.  

Resultatet av intervjuerna visade även att deltagarna upplevde att det var mycket viktigt 

att medarbetarna i gruppen kände en delaktighet i olika frågor på arbetsplatsen.  

Ett tydligt mål leder medarbetarna framåt 

Mål 

Alla deltagare konstaterade att det är viktigt att tydliggöra målet för att medarbetarna skall 

bli motiverade. Deltagare 4 beskrev det som att hen alltid fokuserade på varför något skall 

förändras och sedan för gruppen lägga fram argument för varför denna sak är bra att göra. 

Det är även viktigt att folk följer de regler som behövs för att nå de mål som organisationen 

satt upp, förklarar Deltagare 4. Vidare så ”måste man lägga upp det så att folk tycker det är 

intressant och kul att jobba mot målet. Det ska komma inifrån dem själva och de måste förstå vikten av 

varför de gör olika saker”(Deltagare 4). För att allt detta ska fungera så förklarade Deltagare 4 

att hen även ansåg att en av de viktigaste aspekterna i det hela är att tydliggöra målet och 

hur de tillsammans skall jobba för att nå dit.  

Vidare menade deltagare 3 även att det är betydelsefullt att få arbetsgruppen och 

individerna i den att tro att de är de själva som bestämmer att de vill göra en viss sak: ”… så 

jag säger det inte rakt ut, utan jag leder dem snarare dit. Jag lägger fram olika förslag på varför en sak 

är bra och varför det vore bra om hon gjorde så. Att de passar för en viss uppgift och sen så får de 

själva fundera på det och så återkommer vi i ett senare möte och diskuterar frågan”. Deltagare 3 

berättade även att det ofta är så att de egentligen inte har något val i frågan, men att hen vill 

att de själva ska komma fram till slutsatsen att de vill göra en sak. 

Även deltagare 5 ansåg att man måste ha diskussioner med gruppen gällande 

organisationens mål och visioner: ”Vad är vårt uppdrag? Varför är vi här? Vi har ett anta 

mål, hur når vi dit?”. Genom att ställa sådana frågor under samtal med gruppen menade 

deltagare 5 att det tydligt framkommer i vilken riktning organisationen arbetar mot.  

Deltagare 4 förklarar istället att hen tycker att det viktigaste i att ha en motiverad 

arbetsgrupp är att organisationens mål nås snabbare då alla vet åt vilket håll de ska gå. 

Arbetsmetoder 

Motiverande samtal ansågs av alla deltagare vara en bra metod för att kunna motivera 

arbetsgruppen, men deltagare 1 kunde inte utveckla hur denna går tillväga för att motivera 

sin arbetsgrupp: ”Nja, jag kommer inte riktigt på några speciella knep, men motiverande samtal görs 

ju. Vi sätter oss ofta ned hela teamet och för samtal. Men man kan åka iväg på konferensanläggningar 

också, för att skapa en teamkänsla.”. Vidare återkom Deltagare 1 till motiverande samtal och 

betonade detta som en viktig metod att använda sig av, både i teamet som helhet och med 

individer en och en.  
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Deltagare 4 förklarade att det är bra för gruppen att få avbrott från de ordinarie sysslorna 

och låta medarbetargruppen åka iväg på fördjupningskurser och dylikt. Deltagare 2 

betonade istället vikten av att glada utrop och uttryckte det som att: ”Jag kan inte dela ut en 

tårta varje gång personalen är duktig, men ett tack tror jag räcker rätt långt”. Sedan menade hen 

att det även är viktigt att man uppmärksammar sina medarbetare, men på ett rättvist sätt. 

Med detta menade deltagare 2 att man inte bara skall belysa en person, utan alla i gruppen, 

vid olika tillfällen. Genom att göra på detta sätt kan man stärka gruppens självkänsla, 

berättade deltagare 2. Vidare talade deltagare 2 om att man kan föreslå konferensresor och 

team-resor till olika platser för att stärka gruppen som helhet. Men även Pep-samtal var en 

metod som deltagare 2 berättade att hen använde, vilket beskrevs vara ett slags motiverande 

samtal som varje medarbetare deltar i två gånger om året. Avslutningsvis berättade 

deltagare 2 ”att belöningssystem kan vara en bra morot”, men betonade vidare vikten av att det 

endast bör göras under rätt former, så att det finns rättvisa och regler gällande detta.  

På samma sätt som deltagare 2, menade även deltagare 6 att det kan fungera motiverande 

att åka iväg på saker, så som seminarier eller kurser.  

Deltagare 4 beskriver istället att det är viktigt att ha kontinuerliga samtal med gruppen där 

de får ventilera sina åsikter och komma fram till vad de tycker är bra respektive behövs 

förbättras inom organisationen.  

Likt deltagare 4 menade även deltagare 5 att det var viktigt att prata med arbetsgruppen, 

men även att man finns tillgänglig och ger konkret feedback till dem.  

Ansvar 

Deltagare 1 betonade vikten av att ”man skall skapa en bra jordmån, så att andra kan växa”. 

Genom att delegera och ge ansvar till andra så växer de i sina arbetsuppgifter, menade 

Deltagare 1. På samma sätt förklarade deltagare 3 att det var hens ansvar att prata med 

arbetsgruppen och få dem att vilja vara med: ”de kan inte gå och lulla runt, för de får sådana 

konsekvenser för de andra. De måste ta sitt ansvar”. 

Deltagare 3 förklarade fortsättningsvis att hen tyckte att det var viktigt svara snabbt på 

mail och synas i gruppen. Att finnas tillgänglig för arbetsgruppen beskrev deltagare 3 vara 

en viktig aspekt att ha i åtanke.   

Vidare menade deltagare 5 att det var viktigt att personerna i gruppen känner sig 

motiverade och att ”som jag ser det att man tycker det är kul att gå till jobbet, och då presterar man 

ju också bättre”. Deltagare 5 menade i och med detta att personer som är motiverade också tar 

ett större ansvar i sin yrkesroll och därmed presterar bättre på sin arbetsplats.  

Människor 

I resultatet framkom att det var av vikt att skapa en förståelse för gruppen och individerna i 

den: ”Man måste se personerna… men sen tror jag inte att man som gruppchef alltid måste djup-

analysera personalen, utan det räcker med att man känner sin personal bra och förstår hur de olika 

dagarna är” (Deltagare 2). Deltagare 2 förklarade även att man måste ha en förståelse för var 

personalen kommer ifrån: ”har man en stor personalgrupp där alla kommer från olika bakgrunder 
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så måste man vara medveten om att alla kanske inte kommer vara jättemotiverade hela tiden. Som 

ledare handlar det liksom om att hela tiden försöka motivera sin grupp, men man får inte heller känna 

att man misslyckats bara för att alla inte hela tiden är motiverade”. Deltagare 2 betonade dock att 

detta är något som man strävar efter, dock i den omfattning som det är möjligt. Utöver detta 

menade Deltagare 2 även att man måste se individerna och varför denna person är 

omotiverad. Här menade hen att man måste ställa sig frågan varför personen är omotiverad 

och skapa sig en förståelse om bakgrunden till personens beteende. Dock menade hen att 

oavsett vilken anledning som finns i bakgrunden så är det viktigt att förstå varför personen 

inte är motiverad, och att man försöker stötta individen så att denne kommer tillbaka på 

banan igen.  

Deltagare 2 ansåg att det är viktigt att försöka hålla arbetsgruppen motiverad, men att det 

finns två delar i det hela. Hen menade att organisationen som hen arbetar på har en 

målsättning, men också ett tryck på sig utifrån att leverera. Med anledning av detta så ställs 

krav på medarbetarna, men vidare menade Deltagare 2 att kraven är någon grundnivå: ”… 

och kan vi leverera något bättre än grundnivån så är ju det jättebra.”. Fortsättningsvis 

menade Deltagare 2 att motiverade medarbetare underlättar denna process och att det även 

avlastar hen själv, då hen inte alltid behöver vara den som driver framåt, utan man får hjälp 

av gruppen: ”men allt det där hänger ihop tror jag – har man en bra gruppdynamik och ett 

fungerande team där folk jobbar tillsammans och även individuellt blir det företaget som 

levererar bättre.”.  

Deltagare 5 beskriver istället att hen anser att det är svårt att få alla motiverade, men att det 

är väldigt viktigt att man försöker få alla att nå dit. På samma sätt anser även Deltagare 6 att 

det är viktigt att försöka få hela gruppen motiverad. Fortsättningsvis förklarar Deltagare 6 

att det alla individer i gruppen bör känna en rättvisa och att det därför är betydelsefullt om 

man uppmärksammar individer som gör extra insatser. Även, som Deltagare 6 argumenterat 

för tidigare, så handlar det mycket om att arbetsgruppen skall känna att de blir sedda och får 

möjligheter till att utvecklas i enighet med det som individerna tycker är intressant.  

Samtliga deltagare förklarade att det var oerhört viktigt för verksamheten att 

arbetsgruppen var motiverade. Deltagare 4 menade att det skapar ett driv på arbetsplatsen, i 

vilken folk blir gladare och arbetar bättre. Fortsättningsvis betonade deltagare 2 återigen 

vikten av förståelse i situationer då medarbetare sätter sig på tvären: ”Det här är ju inte en lätt 

sak. Ibland kan det ju handla om en medarbetare som arbetat många år inom företaget, men att 

företaget har utvecklats väldigt drastiskt de senaste 20-25 åren som medarbetaren jobbat där. 

Kärnmetoden kanske är densamma, men arbetsmetoder och mycket runt om kring kanske har ändrats 

enormt mycket under dessa år. Och det här kan man ju se ibland – Att det är bekvämt att vara kvar i 

sin roll. I sådana fall är det ju inte lätt att få den personen att inse att den kanske egentligen inte trivs 

på företaget och att den personen skulle passa bättre, och framförallt må bättre, av att göra någonting 

annat”. Ytterligare förklarar Deltagare 2 att inom den organisation som denne arbetar på 

finns det stödsystem som de kan luta sig mot, så att de inte behöver leda och ta alla beslut i 

processen själva.  
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Vidare framkom att situationer där folk sätter sig på tvären är vanligt förekommande och 

något som alla deltagare var bekanta med. Deltagare 2 beskrev det som att: ”Ger man sig på 

att åka med en båt, och båten inte går åt samma håll som du ska, så är ju frågan om du ska sitta kvar i 

båten eller kanske kliva av vid nästa tillfälle som det går att kliva av båten”. Dock var alla deltagare 

eniga om att detta var en komplex situation att hantera, men något som samtliga deltagare 

ansåg sig kunna hantera. Deltagare 1 framlade att man måste prata med individen för att se 

om det är möjligt att ändra dennes inställning. ”… om han inte kan det så måste han bli 

omplacerad. Jag har inte själv varit med om detta, men jag har sett andra som varit med om det… 

Absolut skulle jag kunna hantera en sådan situation, om den dök upp”.  

Resultatet av intervjuerna visade därmed att det var av stor vikt att cheferna ansågs vara 

tillgängliga för gruppen, att målet var tydligt samt att man visar en förståelse och lyssnar på 

individerna i gruppen.   

Motiverade medarbetare är viktigt för en bra gruppdynamik 

Resultatet som framkom av intervjuerna visade att alla gruppchefer såg ett värde i att ha 

motiverade medarbetare på arbetsplatsen. Deltagare 1 upplevde att motiverade medarbetare 

ofta kan påverka den övriga gruppen och dra med de omotiverade, så att fler blir 

motiverade.  

Mål 

Samtliga deltagare utryckte att det upplevde det viktigt att alla jobbar åt samma håll för att, 

som deltagare 4 uttryckte det ”det blir mer lättarbetat om hela gruppen drivs åt samma håll”. 

Deltagare 2 var inne på samma bana och menade att man genom bra ledarskap kan motivera 

sin personal och på så vis kan komma väldigt långt i strävan mot mål och värderingar. 

Vidare uttryckte deltagare 2 att hen upplevde att värdet i att ha motiverade medarbetare 

ligger i att det blir lättare att nå de hemensamma mål och värderingar som finns uppsatta 

inom organisationen.  

Deltagare 3 uttryckte det på liknande sätt som de tidigare två deltagarna och konstaterade 

att ”alla måste vara medvetna om vad målen är för att vi alla skall kunna arbeta mot dem”. Vidare 

visade även resultatet av intervjuerna att alla deltagare upplevde att verksamheten lättare 

går framåt då medarbetarna på arbetsplatsen är motiverade.  

Arbetsmetoder 

Deltagare 2 uttryckte att det var viktigt att medarbetarna känner sig sedda. Genom att 

uppmuntra personalen ansåg hen att arbetsgruppen blir mer motiverad. Deltagare 2 

förklarade att ”jag kan inte dela ut en tårta varje gång personalen är duktig, men ett tack tror jag 

räcker rätt långt. Sen tror jag också att det är viktigt att man uppmärksammar medarbetare, men man 

måste vara rättvis och inte belysa bara en person, utan flera. Och på så sätt stärka gruppens 

självkänsla”. Samtliga deltagare uttryckte på olika sätt att de ansåg att det var viktigt att få 

personalen att känna sig sedda, samt att uppmärksamma personer som gör extra insatser.  
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Dock menade deltagare 1 och 3 att de inte alltid ansåg att det var positivt att ha för 

engagerade medarbetare i gruppen: ”de ser inte gränsen för vad de klarar av” (Deltagare 3).  

Deltagare 2 menade å andra sidan att hen generellt sett inte såg någon större nackdel med att 

ha för motiverade medarbetare i arbetsgruppen. Hen menade dock att hen ibland upplevde 

att vissa människor är lite för engagerade, men att det inte var något större problem på 

arbetsplatsen: ”På min arbetsplats så är det inga problem alls, men jag kan absolut tänka mig att 

inom vissa organisationer så kan man arbeta för hårt och eventuellt bränna ut sig. Men jag ser det 

inte riktigt så på min arbetsplats”.  

Deltagare 5 beskriver något som hen kallar för 80-20 regeln, där hen beskriver att man 

brukar säga att 20 % av personalen stjäl mycket energi och att det tar 80 % av energin att 

jobba med detta. Hen förklarar i samband med detta att man ofta har några få i 

personalgruppen som tar väldigt mycket energi att jobba med, vilket leder till en gräns då 

”man måste fundera på när man ska släppa det. Man kan ju inte släppa personalen helt och hållet och 

låta dem göra vad de vill, men en del saker som de gör får man helt enkelt bara släppa”. Deltagare 5 

berättar att hen anser att det är jätteviktigt att ha motiverade medarbetare i gruppen då man 

når målen enklare och att personalen även i regel också mår bättre, men att man inte alltid 

kan lägga ned för mycket energi på en ensam individ.  

Ansvar 

Resultatet av intervjuerna visade att samtliga av deltagarna upplevde det mer lättarbetat då 

medarbetarna var motiverade. De menade alla att motiverade medarbetare är något 

eftersträvansvärt samt något som gynnar arbetsplatsen som helhet.  Deltagare 4 uttryckte att 

det blir ”väldigt mycket mer lättarbetat om hela gruppen drivs åt samma håll” och menade även att 

de som är omotiverade sinkar ned gruppen och skapar en irritation.  

Deltagare 2 beskrev de positiva aspekterna hen upplevde fanns i att ha motiverade 

medarbetare på arbetsplatsen och uttryckte det som att det är ”folk som gör det där lilla 

extra” och att de upplevs vara intresserade av vad de faktiskt gör. Även deltagare 3 valde att 

formulera sig på liknande sett och förklarade att det fanns en stor fördel i att ha motiverade 

arbetare, då hen menade att de som är omotiverade ofta gör det absoluta minimum och även 

ofta säger ifrån sin arbetsuppgifter och ”samtidigt så gör de inte heller det där lilla extra som 

kanske de motiverade arbetarna gör mer”. 

Vidare ansåg deltagare 3 att motiverade medarbetare, oftare än omotiverade medarbetare, 

kommer med olika förslag som man kan använda på arbetsplatsen. Vidare menade 

Deltagare 3 även att de motiverade medarbetarna funderade mer brett över saker och ting, 

medan de omotiverade medarbetarna var mer negativa och spred negativ energi.  

Människor 

I resultatet av intervjuerna framkom att det fanns många fördelar med att ha motiverade 

medarbetare i gruppen. Deltagare 2 beskrev att de motiverade medarbetarna i större 

utsträckning upplevdes vara intresserade av sitt arbete. Vidare förklarade både deltagare 4 

och 5 att de upplevde att motiverade medarbetare ofta mådde bättre än de som var 
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omotiverade. Samtliga deltagare beskrev också en ökad positivitet i relation till motiverade 

medarbetare: ”och i regel mår de ju också bättre och sprider positiv energi”.  

Vidare framkom det även ur resultatet att motiverade medarbetare skapar ett driv på 

arbetsplatsen, vilket får verksamheten att gå framåt.  

Summering 

Samtliga deltagare upplevde att de, i olika omfattning, kunde motivera sina medarbetare till 

att vilja utvecklas och eftersträva organisationens mål. De viktigaste aspekterna i att få 

medarbetarna motiverade var att tydliggöra målet, vara tillgänglig för arbetsgruppen och 

visa en förståelse samt lyssna på de olika individerna. Samtliga cheferna lade en stor vikt vid 

att ha motiverade medarbetare på arbetsplatsen då deltagarna upplevde att detta gjorde 

verksamheten mer lättarbetad samt att personalen blev mer engagerad och oftare gjorde ”det 

där lilla extra”.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva, analysera och diskutera hur personalansvariga 

chefer inom näringslivet uppfattar att de motiverar sina medarbetare till att vilja utvecklas 

och eftersträva organisationens vision. Genom att använda Kyléns (2008) fyrfaktormodellen 

kunde resultatet delas upp i olika ämnesområden, vilka berörde: mål, arbetsmetoder, ansvar 

och människor. Fyrfaktormodellen går ut på att dessa fyra samverkande faktorer är 

beroende av varandra för att en verksamhet skall kunna utvecklas på ett framgångsrikt sätt 

(Kylén, 2008). Genom att applicera detta tankesätt på det resultat som denna intervjustudie 

genererade framkom ett mönster i vilken vi kunde studera chefernas uppfattningar i relation 

till studiens syfte.  

Vidare utgick studien från en tvärsnittsdesign, där målet var att studera relationer mellan 

olika variabler och se eventuella kopplingar. Studien inspirerades även av en kvalitativ 

hermeneutisk ansats, då det centrala intresset låt i att studera människor, deras relation till 

omgivningen samt hur dessa människor reflekterade över sig själva och specifika situationer. 

De centrala begrepp som återkom i studien var människor, tolkning och förståelse. Då studien 

inriktade sig på att skapa en djupare förståelse gällande personalansvariga chefers 

uppfattningar om att motivera sin arbetsgrupp, var denna ansats lämplig att inspireras av.  

De forskningsfrågor som ämnade att bli besvarade i denna studie var: 

- Hur upplever de personalansvariga cheferna att de motiverar sina medarbetare? 

- Vad anser de personalansvariga cheferna är viktigt för att medarbetarna skall bli 

motiverade och vilja eftersträva organisationens mål? 

- Vilken vikt lägger de personalansvariga cheferna i att ha motiverade medarbetare i 

sin arbetsgrupp? 

Komplicerat att motivera medarbetarna 

Wegge et al., (2010) uttrycker att det finns många ledarskapsaktiviteter som är effektiva då 

man syftar till att höja arbetsprestationen i gruppen. Som resultatet också visar ansåg sig alla 

deltagare ha möjligheten till att bli mer motiverade till att eftersträva organisationens mål. 

Dock ansåg en av deltagarna (Deltagare 2) att det var en komplex uppgift, då hen inte ansåg 

att hens organisation hade tillräckligt mycket resurser för att en större motiveringsprocess 

skulle kunna ske. Trots att deltagare 2 upplevde det som en komplex uppgift, poängterade 

hen även vikten i att arbeta för att motivera gruppen mot målen. Som Forsberg (2007) också 

skriver, är det just målet som är det mest centrala i ledarskapsrollen och vikten bör därför 

ligga på att sätta upp rimliga mål för arbetsgruppen, tydliggöra målet och skapa en 

motivation mot att nå målet.  

Alla deltagare var eniga i frågan om att det var viktigt att föra kontinuerliga dialoger med 

arbetsgruppen, för att på så sätt motivera och förstå gruppens utvecklingsbehov. Även 

Wegge et al., (2010) betonar vikten av kontinuerliga dialoger i form av återkoppling, 

belöning och inspiration.  
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På olika sätt försökte alla deltagare att hitta motiverande metoder som passade de olika 

individerna i arbetsgruppen. Vidare var det även av vikt att sprida positiv energi på 

arbetsplatsen, men även att arbeta mot ett ”vi” samt främja alla individers delaktighet i olika 

frågor. Summerfield’s (2014) yttranden överensstämmer med ovanstående då han menar att 

chefer har stora möjligheter till att påverka gruppen mot att nå organisationens mål. Detta 

gör man vidare genom olika inspirerande processer, så som främjandet av allas delaktighet 

(Summerfield, 2014).  

Den komplexitet som Deltagare 2 redogjorde för gällande att hen endast ansåg sig i viss 

mån kunna motivera sin arbetsgrupp är även något som Angelöw (2006) tar upp. Angelöw 

(2006) beskriver just att det är svårt för de chefer idag, att utifrån de förutsättningar som 

finns, skapa en arbetsglädje på arbetsplatsen, vilket på sikt leder till motivation i gruppen. 

Detta på grund av att allt mer tid går åt till administrativa uppgifter och mindre tid finns 

därför till arbetsgruppen.  

Tydliggör målet för arbetsgruppen 

Resultatet av intervjuerna visade att samtliga deltagare ansåg att det var väsentligt att 

tydliggöra målet för att alla i arbetsgruppen skulle arbeta mot samma mål. Vidare framlades 

även att det var av vikt att förklara varför det är bra att nå målet.  

För att nå målet menade deltagarna att det var viktigt att arbetsgruppen upplevde att 

lönesättningen var rättvis och att extra insatser uppmärksammades på ett rättvist sätt. 

Genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter och konferensresor menade deltagarna 

fortsättningsvis att arbetsgruppen blir mer motiverad till att eftersträva verksamhetens mål 

och visioner. Dock framkom även att kontinuerliga samtal, positiv feedback och snabb 

återkoppling var av vikt för att arbetsgruppen skulle känna sig sedda och delaktiga. 

Deltagare 1 valde att poängtera vikten av att organisationen skall erbjuda utvecklings-

möjligheter, vilket även Angelöw (2006) menar är en av de viktigaste förutsättningarna för 

en hälsosam arbetsplats.  Genom att skapa utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter 

ökar arbetsglädjen på arbetsplatsen och medarbetarna får möjligheten att växa och utvecklas 

i sin roll (Angelöw, 2006). 

Vidare menade deltagarna att genom att delegera ansvar till medarbetarna i arbetsgruppen 

får dem en utvecklingsmöjlighet och känner sig delaktiga i arbetet. Dock upplevde 

deltagarna även att det var centralt att ha en förståelse för individerna och se de olika 

individerna och vad som motiverar dessa individuellt.  

Mer lättarbetat i en motiverad arbetsgrupp 

I resultatet framkom att alla deltagare lade en stor vikt i att ha motiverade medarbetare i sin 

arbetsgrupp. De menade att arbetet blir mer lättarbetat då alla arbetar åt samma håll för att 

nå målen tillsammans. Vidare lade de vikt vid att uppmuntra personalen för att på så sätt 

främja motivationen. Samtidigt var det även essentiellt att hålla tillbaka de medarbetare som 

upplevdes för motiverade, för att dessa inte skulle bränna ut sig. Den generella 

uppfattningen bland deltagarna var dock att motiverade medarbetare var något 
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eftersträvansvärt. Begrepp som positiv energi och bättre hälsa var något som ofta relaterades 

till i beskrivningen av fördelarna med att ha motiverade medarbetare.  

Avslutande diskussion 

Kylén (2008) argumenterar för att personal som trivs på arbetsplatsen är effektiv personal 

som vill utvecklas i sin yrkesroll. Detta är något som också samtliga deltagare i intervjun 

diskuterar, men deltagare 1 väljer att beskriva det som att ”man skall skapa en bra jordmån, så 

att andra kan växa”. Detta konstaterande kan enkelt ses i relation med Kyléns (2008) 

argument, då båda kopplar samman personal som trivs med utveckling.  

Alla sex deltagare som deltog i intervjuerna ansåg att det var viktigt att arbeta mot att 

arbetsgruppen skall nå de uppsatta målen. Forsberg (2007) beskriver målsättningen som det 

mest centrala i ledarskapsrollen och menar att vikten skall ligga på att sätta upp rätt mål för 

gruppen, tydliggöra målet och sedan motivera gruppen till att nå målet (Forsberg, 2007) 

Detta är något som Berg (2007) också menar är en essentiell del i ledarskapsrollen, varav 

han vidare argumenterar för att ledaren har möjlighet till att coacha arbetsgruppen till att nå 

målen. Vidare menar Berg (2007) att detta bör ske genom stöd och uppmuntran från ledaren, 

vilket var något som också samtliga deltagare i intervjustudien instämde med. I resultatet 

framkom just att deltagarna ansåg att det var viktigt att uppmuntra och stötta 

arbetsgruppen, samt ge snabb och positiv återkoppling. Sker detta på rätt sätt menar Berg 

(2007) att en högre kvalitet inom organisationen kommer att uppnås.  

Även Wegge et al., (2010) klarlägger att ledare ofta har en viktig roll i frågan att främja en 

hög prestanda och arbetstillfredsställelse. Vidare konstaterar också Wegge et al., (2010) att 

chefer som hanterar och leder sin arbetsgrupp på rätt sätt (se numrerad lista på sida 4) också 

har möjlighet till att påverka gruppen till att nå organisationens mål.  

Wegge et al., (2010) menar fortsättningsvis att rättvis lönesättning tenderar att leda till 

bättre presterande medarbetare. Detta var också något som hälften av deltagare nämnde som 

en metod de använde för att motivera gruppen. Det framkom även att dessa deltagare ansåg 

att det var viktigt att lönesättningarna sköttes på rätt sätt och att medarbetarna upplevde 

lönesättningen som rättvis. Inom samma resonemang menar också Kroemer et al. (2014) att 

även omedvetna belöningsförväntningar kan stimulera motiverat beteende hos 

medarbetarna. Detta var något som ingen av deltagarna tog upp under intervjun. Ingen av 

deltagarna nämnde heller att de använde sig av provisionsbaserade finansiella belöningar, 

vilket Ganster et al. (2011) menar kan ge upphov till stress hos medarbetarna samt negativa 

effekter hos både individ och organisation.  

Nästan samtliga deltagare var eniga i majoriteten av frågor som ställdes under 

intervjuerna. De ansåg samtliga att det var mycket viktigt att motivera medarbetargruppen 

och de redogjorde för liknande tekniker för hur detta skulle gå till.  

Slutsatsen är därmed att de intervjuade cheferna hade likartade uppfattningar i relation till 

studiens syfte. I och med denna relativa enighet bland gruppcheferna visade studiens 

forskningsresultat att det går att applicera fyrfaktormodellen för en organisation (Kylén, 2008) på 

denna datainsamling. Att alla deltagare upplevde att de motiverar sina medarbetare kan 
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man tolka på olika sätt. Dels kan man diskutera den standard som finns i de roller som 

innefattar en personalansvarigchefsroll i Uppland, men även frågor som val av organisation 

är relevant. Hade chefernas uppfattningar varit av en större variation om organisationerna 

hade skiljt sig åt i större omfattning i fråga av omsättning, antal anställda eller om 

organisationen är privat eller statligt ägt? Resultatet kan vidare bero på den ram som finns 

uppsatt gällande gruppchefers roller i dagens Sverige och att man lärt sig att hantera 

arbetsgrupper i relation till motiveringsaspekter.  
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Framtida forskning 

Det hade varit väldigt intressant att göra en jämförelsestudie mellan ett större antal 

personalansvariga chefer i olika kommuner och olika organisationer för att undersöka om 

det framkommer några signifikanta skillnader mellan dessa olika befattningar. Ytterligare en 

intressant aspekt hade varit att undersöka om det fanns några skillnader mellan chefernas 

uppfattningar i fråga av kön, ålder och år i yrket. Ett förslag till framtida forskning är att 

utöka denna studie med ett större antal intervjuer för att vidare anta en mer generell 

tolkning gällande chefers uppfattningar.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Vad betyder ordet motivation för dig?  

 

2. Är det viktigt att, enligt din uppfattning, motivera medarbetargruppen till att 

eftersträva er organisations mål/vision? Ge gärna exempel 

 

3. Ser du några fördelar med att ha motiverade medarbetare i ditt team, gentemot att ha 

omotiverade medarbetare i ditt team? 

 

4. Ser du några nackdelar med att ha motiverade medarbetare i ditt team, gentemot att 

ha omotiverade medarbetare i ditt team? 

 

5. Vad vill du i första hand uppnå med att motivera dina medarbetare? Varför är det 

viktigt att uppnå detta? 

 

6. Vilken betydelse lägger du på arbetare som är omotiverade till er organisations 

vision? 

 

7. Vilken betydelse lägger du på medarbetare som är motiverade till att sträva efter 

organisationens vision? Vad kan dessa tillföra organisationen? Ge gärna exempel? 

 

8. Upplever du att du har möjlighet att påverka ditt team till att bli mer motiverade och 

sträva efter er organisations vision? 

 

9. Använder du dig av några strategier eller knep för att motivera ditt team till att vilja 

eftersträva organisationens vision? Berätta och ge exempel! 

 

10. Använder du dig av några strategier eller knep för att motivera individuella 

medarbetare till att vilja eftersträva organisationens vision? Berätta och ge exempel! 

 

11. Kan du komma på något knep för att motivera medarbetare som du absolut inte 

skulle vilja använda dig av på ditt eget team? Varför/Varför inte? 

 

12. Om du märker att en medarbetare är en motståndare till er organisations vision. Hur 

skulle du gå till väga för att förändra en medarbetares beteende, till att utföra sina 

arbetsuppgifter i enighet med er vision? 

 

13. Finns det något mer som du vill tillägga och som du tror är relevant för min studie? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 

Sofie heter jag och är student på det Beteendevetenskapliga programmet på 

Mittuniversitetet. I min utbildning ingår att genomföra ett examensarbete på 15 hp, vilken 

jag nu skriver nu under våren. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur personalansvariga chefer inom näringslivet uppfattar 

att de motiverar sina medarbetare till att vilja utvecklas och eftersträva organisationens 

vision. Jag önskar att du som gruppchef skulle vilja delta i en intervju där du berättar dina 

om upplevelser gällande detta. Anonymitet i studien garanteras. Enskilda svar kommer 

alltså inte att redovisas.  

 

Om du önskar ytterligare information om uppsatsen, studiens syfte eller övriga frågor så får 

du gärna höra av dig till mig, på telefon eller e-mail.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Sofie Thoudal 

Tel. 070 xxx xx xx 

 

Tack på förhand! 

 


