
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi vill allra först tacka vår handledare Pia Renman som entusiastiskt väglett oss i processen att 

genomföra uppsatsen med sina goda råd och värdefulla erfarenhet.  

Vidare vill vi tacka alla våra respondenter som avsatt värdefull tid för att hjälpa oss få så bra 

grund till arbetet som möjligt. De har visat stor entusiasm för vårt valda ämne och därmed gett 

oss en ovärderlig inblick i deras vardag. Det har varit väldigt lärorikt och spännande för oss att 

ta del av och utan dem hade vi inte kunnat genomföra processen.  
 

 

Arbetet har mellan oss fördelats lika, och vi har båda bidragit till samtliga delar av uppsatsen. 

Samarbetet har fungerat oklanderligt och vi har båda dragit lärdom av tiden på många olika sätt 

och kommer minnas den som intensiv men väldigt givande! 

 

 

Karlstad, juni 2013 

 

Sara Jansson och Linn Kröger  
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Sammanfattning 

I uppsatsen redovisas en studie avseende av vad chefer gör för att skapa motivation hos sina 

medarbetare. Som en ytterligare dimension ligger en jämförelse mellan privat och kommunal 

verksamhet till grund för analyserandet.  

 

Författarna till uppsatsen hade en tro om att det föreligger en relativt stor skillnad 

verksamheterna emellan. Resonemanget grundade sig i att kommunen har en offentlig budget 

och insyn, som till synes skulle kunna ställa till med problem kring att investera i sina 

medarbetare då många motivationsfaktorer är ekonomiskt styrda på ett eller annat sätt.  

 

Det visade sig dock att de motivationsfaktorer cheferna i båda verksamheterna använde sig 

flitigast av inte handlar om pengar, utan om relationer. Samtliga respondenter är överens om att 

de primärt vill att medarbetarna ska känna sig trygga med ledarskapet och arbetsuppgifterna, 

samt att det är av stor vikt att det finns ett öppet klimat och en god relation på alla nivåer i 

hierarkin. Vissa skillnader kan naturligtvis utläsas mellan verksamheterna, till exempel att 

frånvarande och närvarande chefer har olika syfte och inverkan på sina medarbetare.  

 

Samtliga resultat och resonemang utvecklas i analys- och diskussionskapitlet för vidare läsning. 

Där återfinns även den egna modell för motivationsarbete som arbetats fram av författarna, för 

att på ett enkelt sätt redogöra för studiens resultat.  
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1. Inledning och bakgrund 

Följande är en kandidatuppsats i arbetsvetenskap rörande motivation och ledarskap. Vår egen 

arbetslivserfarenhet från olika har väckt intresse kring ledarskap och motivation och bidragit till 

viljan att undersöka fenomenen på ett djupare plan.  

 

Under studiens genomförande råder en relativt hård arbetsmarknad i Sverige med hög 

arbetslöshet och en åtstramad ekonomi i många företag, vilket ligger till grund för 

undersökningens frågeställningar för att se vad chefer gör att motivera sin befintliga personal.  

Arbetar chefer strategiskt med att motivera arbetstagarna eller är det upp till var och en att skapa 

sin egen motivation? Det finns enligt författarna till studien stora ekonomiska vinster med att ha 

motiverade medarbetare för att hålla en låg personalomsättning och slippa dyra 

rekryteringskostnader.  

 

Motivation kan till vardags användas som en term utan större innebörd och med stor variation 

beroende på kontexten. Vad olika individer menar när de säger att de är motiverade kan 

innebära lika många olika aspekter som personer som uttalar sig. Det kan exempelvis innebära 

att individen är villig att göra något, är fokuserad på sin uppgift, eller känner en stark drivkraft 

att utföra något. Likaså pratar ofta chefer om att motivera sina medarbetare, dock är 

begreppsförståelsen även där väldigt vid. Cheferna kan använda begreppen till allt från att göra 

sina medarbetare nöjda, till att få dem att utföra arbetsuppgifter de egentligen inte vill.  

Det är svårt att sätta en avgränsad definition på vad motivation egentligen innebär, och därför är 

det betydelsefullt att utöka sin förståelse genom att sätta sig in i vedertagna teorier. Ur vilket 

perspektiv de olika teoretikerna ser på motivation, kan individen själv avgöra vilken ståndpunkt 

som finns i förhållande till kontexten (Hedegaard Helle 2012, s 13 ff).  

 

Schou (1991) är en forskare som gjort en studie om arbetsmotivation hos ingenjörer. Liksom 

Hedegaard Helle (2012) konstaterar han att likt ”motivation” är även begreppet 

arbetsmotivation svårdefinierat. Det är ett omtalat begrepp med betydelsefullt innehåll, men 

termen används med stor osäkerhet och differens både hos forskare och hos allmänheten. Dock 

brukar arbetsmotivation generellt sett gestalta en förklaring till varför människor känner glädje i 

sitt arbete, att individen jobbar mycket och har en relativt låg frånvaro. Arbetsmotivation yttrar 

sig ofta genom beteendemönster i form av en bra arbetsprestation, att kunna arbeta i en specifik 

riktning, att kunna behålla en viss intensitet i sitt arbete etcetera.  

 

Forskningen kring motivation generellt, och arbetsmotivation i synnerhet, brukar delas in i två 

huvudkategorier – situationen och individen. Till de situationsbaserade faktorerna brukar 

forskarna klassa externa faktorer såsom exempelvis lön och andra belöningar (Schou 1991, s 1-

12). Individforskningen har däremot fastställt att individens personlighet och dess faktorer 

avgör om arbetsmotivationen är befintlig eller ej.  

 

För att öka förståelsen för vad både Hedegaard Helle (2012) och Schou (1991) menar, kommer 

vidare i teorikapitlet en redogörelse för några av de största teorierna inom motivation och vikten 

av ett gott ledarskap som komplement.  
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Begreppen chef och ledare är av två olika betydelser traditionellt sett. En chef är utsedd att leda 

sina medarbetare och har en formell befattning, samtidigt som arbetet brukar innehålla att forma 

strukturer och att tillgodose arbetsgivarens intressen. Som kontrast till chef finns ledare som är 

ett slags informellt chefskap som innefattar ett framåtsträvande, förändring, samt att stimulera 

och vägleda de individer som är aktuella i kontexten (Granberg 2008, s 468 f). I den här 

uppsatsen är det författarnas avsikt att använda båda begreppen, då cheferna som undersöks 

anses agera både som chefer och ledare.  Precis som studien kommer alternera chef och ledare 

som uttryck, kommer även begreppen anställd och medarbetare att varieras utan 

definitionsskillnader.  

 

Studien består vidare av en jämförelse mellan en privat och en kommunal arbetsgivare för att se 

om det skiljer sig i hur de arbetar med aktivt ledarskap för att motivera sina anställda. 

Sammanfattningarna av respondenternas svar ställs emot varandra för att analysera om det över 

huvud taget existerar skillnader i motivationsarbetet.  

1.1 Syfte  
 

Studien kommer först belysa motivationsfaktorer ur ett arbetstagarperspektiv för att sedan 

förflytta fokus till ett arbetsgivarperspektiv. Den synvinkeln är intressant inom forskningen då 

fokus främst ligger på de anställdas behov. Målet med undersökningen är således att studera och 

analysera vad chefer gör för att motivera arbetstagarna på de olika arbetsplatserna. 

Arbetstagarnas motivationsfaktorer är i den bemärkelsen inte viktigast för studien, även om de i 

sig utgör ett betydelsefullt perspektiv för att förstå helheten.  

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad arbetsgivare gör för att motivera sina anställda. 

Vidare finns en önskan att kunna redogöra för eventuella skillnader i arbetssätten mellan privat 

och kommunal verksamhet. Utifrån syftet skapas följande frågeställningar: 

 

1. Vad gör chefer för att motivera sina anställda?  

2. Upplever cheferna att de motiverar sina arbetstagare på samma sätt eller anpassar de sig 

efter individens behov utifrån kontexten? 

3. Finns det skillnader i motivationsarbetet inom privat och kommunal verksamhet?   

1.2 Disposition 
 

Andra kapitlet i uppsatsen består av ett teorikapitel där redogörelse för de vedertagna teorierna 

finns, baserat på huvudämnena motivation och ledarskap. Kapitlet inleds med en redogörelse av 

motivation i arbetsmiljön och fortsätter redogöra för Maslows behovshierarki och Herzbergs 

tvåfaktorteori. Vidare följer en beskrivning av McClellands motivationsteori kring behoven 

prestation, samhörighet och makt och efter det följer McClellands motivationsteori utifrån ett 

ledarskapsperspektiv. Den sista teorin kring motivation som presenteras är Karasek och 

Theorells krav- och kontrollmodell.  
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Nästa steg i teoriavsnittet är en redogörelse av ledarskapsteorier. Där redovisas 

situationsanpassat ledarskap, feedback och slutligen teorier kring generationsforskning, där 

författarna jämför begreppen ”generation X” och ”generation Y”.  

 

I det tredje kapitlet redogörs för studiens tillvägagångssätt. Det innefattar bland annat hur 

urvalet av respondenter har gjorts, samt hur transkribering av intervjumaterial har utförts och 

legat till grund för det fortsatta analysarbetet.  

 

I kapitel fyra och fem finns analys och slutsatser, där studiens resultat redovisas och analyseras. 

De undersökta verksamheterna ställs mot varandra för en djupare jämförelse för att belysa 

likheter och skillnader. Utifrån resultatet har även författarna sammanställt en egen figur för en 

ökad förståelse för motivationsarbetet.  
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2. Teoretisk referensram  

Teorikapitlet redogör för den teoretiska referensram som utforskats i undersökningen. Studiens 

syfte är att ta reda på vad chefer gör för att motivera sina anställda och studera om cheferna 

upplever att de motiverar sina arbetstagare på samma sätt. För att besvara syftet beskrivs 

inledningsvis skillnaden mellan inre och yttre motivation rent generellt, för att sedan fortsätta 

redovisa vedertagna motivationsteorier ur arbetstagares perspektiv. Det anses värdefullt att ha 

en djup förståelse för arbetstagarnas inre och yttre motivationsfaktorer, för att på ett djupare 

plan skapa möjlighet att analysera ledarskapet. Därefter förflyttas fokus till en chefsnivå där 

vikten av ett gott, situationsanpassat ledarskap krävs för att öka förmågan att förmedla 

motivation till de anställda i verksamheten.  

 

Innebörden av motivation kan variera beroende på kontexten men en allmän definition finns i 

nationalencyklopedin och lyder så som följer; 

 

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 (www.ne.se). 

2.1 Yttre och inre motivation 
 

Behavioristerna menade en gång i tiden att det är angeläget att skilja på inre och yttre faktorer 

som påverkar oss. Det är lätt att göra felaktiga tolkningar och dra slutsatser som det inte finns 

bakgrund till, rörande folks inre. Det finns viktiga samband hur människor väljer sitt beteende, 

och hur individen påverkas av konsekvenserna. Skinner (1930, refererad av Jansson & Ljung 

2011) är en känd forskare som experimenterade med råttor, för att kunna dra slutsatsen att 

belöning stimulerar lärande i större utsträckning än bestraffning. Lär sig råttorna att ett visst 

beteende är rätt och belönas, upprepas det gärna igen, vilket naturligtvis kan kopplas i allra 

högsta grad även till arbetslivet och dess motivation. Sammanfattningsvis yttrar sig yttre 

motivation i allt beteende som grundar sig i omgivningen i form av exempelvis belöningar, 

bestraffningar eller konsekvenser (Jansson & Ljung 2011, s 61 ff). 

 

Motsatsen till yttre motivation är begreppet inre motivation som har en svårdefinierad innebörd, 

då människan gör saker som inte alltid går att förklara. Det är ett måste att tillfredsställa de 

grundläggande behoven såsom mat och sömn, men det är inte lika självklart att arbeta eller 

inneha ett visst fritidsintresse. Inre motivation brukar beskrivas som allt beteende som utförs 

utan påverkan av yttre faktorer (Jansson & Ljung 2011, s 61-70). Att använda begreppet inre 

motivation är en stor likhet med att anse att människan har psykologiska behov. Ur det 

perspektivet relateras till Maslows behovspyramid (1987) där människan i första hand uppfyller 

de grundläggande behoven såsom mat och sömn, för att sedan tillgodose de inre och 

psykologiska behoven som återfinns på de högre nivåerna (Jansson & Ljung 2011, s 61-70). 

http://www.ne.se/
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Rollen som chef ofta är komplex med tanke på att arbetet i de flesta fall är knutet till olika 

ansvar och lojaliteter, men framför allt olika hierarkiska nivåer. Trots komplexiteten är det 

betydelsefullt att försöka tillgodose medarbetarnas behov av inre motivation. Medarbetarna 

utför det operativa arbetet och det är angeläget att den person som bär ansvaret även ansvarar 

för att de hålls motiverade, för att långsiktigt utföra ett bra arbete. Inre motivation kan dock bara 

skapas av individen själv, men chefer bör ha kunskap om verktygen för att hjälpa medarbetarna 

finna motivationen (Augner 2009, s 44 f). 

 

Vidare beskrivs att ett sätt att hjälpa medarbetarna att finna den är exempelvis att låta varje 

medarbetare få kartlägga och ”inventera” sina arbetsuppgifter som ger glädje, energi och en 

känsla av sammanhang. Därefter kan arbetsgivaren i största möjliga utsträckning, inom de 

ramar som verksamheten ger, anpassa arbetsuppgifterna till det som personen finner givande. 

Det uppstår då en risk för att produktionen blir lidande, men Augner (2009, s 44 f) anser att den 

ökade motivation som skapas hos medarbetaren är värt risken, då det alltid är väldigt gynnsamt 

att ha nöjda medarbetare.  

2.2 Motivation i arbetsmiljöarbete 
 

”Motivation är en process som berör människor som står inför val av olika former av frivilliga 

aktiviteter” (Johansson 1998, s 14). 

 

Utifrån Johanssons (1998, s 91 f) avhandling kring hur arbetsmiljöarbetet kan beskrivas i 

tillverkande företag med utgångspunkt ur ett motivationsperspektiv, konstaterades att det som 

var mest utmärkande gällande motivation och arbetsmiljöarbete för de utvalda företagarna var 

flyt i verksamheten. Flytet gav ökad lönsamhet och skapade harmoni i produktionen och 

motiverade personalen i verksamhetens arbetsmiljöarbete. Det mest framträdande gällande 

motivation hos företagarna var hur stor vikt de tillmätte trivsel och arbetsglädje bland 

personalen. Företagarna ansåg att trivsel hade en avgörande betydelse för både en 

resultatmässigt fungerande verksamhet men också för helheten. De ägnade därmed den största 

vikten av arbetsmiljöfrågorna vid trivselfrämjande uppgifter för ökad arbetsglädje. 

 

Enligt Johanssons (1998, s 95) studie går det att utläsa att en omformning av lagstiftningen 

gällande arbetsmiljöarbete skulle underlätta för personalen, med förslagsvis omformulering för 

enklare tolkning av lagtexten. Lagstiftningen bör även kompletteras med exempel på hur 

miljöarbetet kan tillämpas i praktiken. Exemplen bör i sin tur visa hur personalen involveras 

aktivt i arbetet kring arbetsmiljöfrågor och hur de genom delaktighet bidrar och tar ansvar för 

sin egen situation.   

 

Slutsatsen kring vad som motiverar personalen är rak och ärlig kommunikation mellan 

företagarna och personalen gällande risker i arbetet, oro och rädsla som infinner sig på arbetet 

rörande arbetsmiljön. Genom en gemensam syn, öppenhet och delaktighet skapas 

förutsättningar att lösa problem på ett effektivt sätt och öka motivationen (Johansson 1998, s 

96).  
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2.3 Maslows behovshierarki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Modellen ovan är författarnas egen konstruktion utifrån den befintliga teorin, 

inspirerad av Maslow (1987). 

 

Abraham Maslow presenterade på 1940-talet en teori om att alla individer drivs av fem olika 

slags behov. Han placerade behoven i en pyramid, som en hierarki, med de allra mest basala i 

botten. Allt eftersom stegen i pyramiden uppfylls, förflyttas fokus ett steg upp i pyramiden som 

utgörs av andra slags behov. Maslow (1987) beskriver vidare vad ”behovspyramiden” grundar 

sig på. Han redogör för att det är ett försök att formulera en modell för våra positiva behov, som 

samtidigt inkluderar relevant teori och empiri i en slags syntes. Stegen i syntesen, som blev 

Maslows egen tolkning, brukar utläsas i följande ordning;  

 

Först behöver alla levande varelser tillgodose de fysiska behoven såsom mat, sömn, törst och 

sex. Upplevs allvarliga brister i våra grundläggande behov är det väldigt svårt att tänka på att 

något annat än det som kroppen verkligen behöver ens existerar. När hungern inte längre är 

påtaglig och de fysiska behoven är tillfredsställda, är det istället jakten på trygghet som ökar. 

Det som då eftersträvas är säkerhet, stabilitet och ett slags skydd mot oro och ångest. I ett 

västerländskt tänk tar människan dock ofta för givet att den typ av värld de lever i ofta kan 

skydda oss från saker såsom krig och vilda djur – vilket inte är självklart för alla. Maslow 

(1987) menar därför att i de delar av världen där individen inte behöver oroa sig för liknande 

händelser i någon större utsträckning märker de inte ens av trygghetsbehoven som anses vara en 

självklarhet. Tryggheten i västvärlden kan istället ofta relateras till den trygghetskänsla som en 

anställning, en försäkring eller ett sparkapital medför (Maslow 1987).  

 

När de fysiska behoven är uppfyllda och en trygghetskänsla infinner sig, tillkommer istället ett 

behov av att känna samhörighet och gemenskap. Alla människor har starka behov både av att ge 

och få bekräftelse, samt att få tillhöra en grupp. Grupperna kan bestå av olika konstellationer, 

men vanligtvis pratas det om att tillhöra en familj eller ett nätverk av vänner. Saknas den 

gemenskapen kan människor sträva mycket hårt för att hitta den, då den ofta skulle betyda 

väldigt mycket för oss. Utifrån modellen menar Maslow (1987) att i brist på gemenskap kan 

människan glömma bort att de en gång inte ens hade mat eller någon form av trygghet, och att 

vikten av gemenskap då kändes väldigt oviktig och icke-existerande.  
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I stort sett alla individer i världen har ett behov av att få bekräftelse, både av oss själva och av 

andra. Till följd av det återfinns ett naturligt uppskattningsbehov där individen personligen vill 

känna duglighet, som uppfylls genom bekräftelse från andra. Uppskattningsbehovet kan med 

fördel delas in i två olika delar, där den första står för en vilja att känna oss starka, kompetenta 

inför uppgiften och ha ett självförtroende i ”mötet med världen”. Den andra delen innehåller 

bland annat faktorer i form av viljan att skapa ett bra rykte bland andra, få respekt för vår 

kompetens och personlighet, samt uppmärksamhet och status. Maslows (1987) redogörelse 

innebär att om människan känner bekräftelse, som en sammanfattning av ovanstående faktorer, 

så infinner sig tillfredsställelse även på den nivån i behovshierarkin. 

  

Självförverkligande är sista steget i Maslows (1987) modell och redogör för att alla vill 

behärska, utveckla och använda sin potential till fullo. Det är naturligtvis väldigt olika från 

individ till individ när behovet anses vara tillfredsställt, helt beroende på individens 

förutsättningar samt den aktuella kontexten. Behovet av självförverkligande uppstår ofta på 

grund av en slags rastlöshet efter att individen funnit ett lugn i att vara uppskattad i steget innan. 

Det är de individuella kunskaperna och drivkrafterna som avgör vad individen passar till att 

göra, och när personen kommit på vad just den är skapad för att göra är det lättare att 

förverkliga sig själv. Maslow understryker vidare vikten av att vara konsekvent och ärlig mot 

sina egna förutsättningar och sin egen natur.  

 

Behovspyramiden utvecklas vidare genom att redogöra för skillnaderna mellan de höga och låga 

behoven i modellen. De olika delarna har visserligen olika perspektiv på våra behov, men de är 

ändå inte åtskilda utan tillsammans utgör de basen i människans liv ur två skilda synvinklar. 

Som ett målande exempel skriver Maslow (1987) att människor delar de lägre behoven, såsom 

hunger, med alla levande varelser. För varje steg i pyramiden sållas allt fler ”arter” (Maslow 

1987) ut, och högst upp återstår endast människor. 

 

Jansson och Ljung (2011) har implementerat Maslows modell på arbetsplatsnivå. De redogör 

för att ökad kunskap om modellen ökar förståelsen kring varför människor reagerar och beter 

sig som de gör i olika sammanhang, särskilt på arbetsplatsen. Det är naturligt att en person som 

precis fått reda på att hans/hennes anställning är i fara inte längre klarar av att prestera på 

samma nivå som innan, för om tryggheten är hotad slås snabbt kriterierna för exempelvis 

uppskattning och självförverkligande ut.  

 

Maslows (1987) modell kan även förklara vissa personers drivkraft att delta i exempelvis 

förbättringsprojekt eller liknande på arbetsplatsen eftersom de får chansen att känna 

uppskattning och självförverkligande, vilket även stärker tryggheten. Sammanfattningsvis blir 

det i vissa situationer en mycket stark motivationsfaktor. 

 

Jansson och Ljung (2011, s 56 ff) redogör även för att Maslows teori ofta har legat till grund för 

ett dagligt resonemang kring motivation och behov i västvärlden. Dock har modellen fått motstå 

mycket kritik i andra delar av världen där det inte finns samma förutsättningar vad gäller bland 

annat trygghet och fysiska behov. Med andra ord anses modellen vara allt för generell med 

tanke på hur flitigt den används, vilket är betydelsefullt att ha i åtanke.  
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2.4 Herzbergs tvåfaktorteori  
 

Likt Maslow genomförde Frederick Herzberg i slutet av 1950-talet en undersökning som visar 

att de behov alla människor styrs av kan delas in i grupper/nivåer (Herzberg 2002). Till grund 

för modellen som uppkom som ett resultat av forskningen, genomförde Herzberg (2002) en 

kvalitativ studie om amerikanska tjänstemän och deras arbetssituation. Han reagerade på att det 

var speciella faktorer som ständigt var återkommande i deras berättelser kring vad som gör 

arbetet värdefullt. Herzberg (2002) menade att faktorer såsom lön, relationer med chefer och 

kollegor, ansvar, med mera hade väldigt stor inverkan på tjänstemännens prestation och inte 

minst motivation. Det som utmärker Herzbergs teori är dock att de påverkande faktorerna 

delades in i två grupper, eftersom han ansåg att de påverkade individerna på olika sätt (Herzberg 

2002). 

 

Den första gruppen valde Herzberg (2002) att kalla hygienfaktorer. Här kategoriserades bland 

annat lön, arbetsmiljö, företagspolicys, samt relationer med chefer och kollegor in. Faktorerna 

kan sammanfattningsvis beskrivas med att de utgör en stor trygghet för anställda – både i deras 

arbetsliv och i deras privatliv. Faktorer av ovanstående slag är något som både chefer och 

anställda i stor utsträckning är måna om att upprätthålla på en god nivå (Herzberg 2002). 

 

Den andra gruppen fick namnet motivationsfaktorer och där återfinns anställdas känslor kring 

arbetsrelaterade situationer, såväl positiva som negativa, i sitt arbete ur ett objektivt perspektiv. 

Ett av behoven Herzberg (2002) konstaterade existerar är att få erkännande från andra. I de 

flesta situationer spelar det ingen roll från vem erkännandet kommer eller om feedbacken är 

uppmuntrande eller konstruktiv, huvudsaken för varje individ är att bli sedd. Herzberg (2002) 

konstaterar även att ett utrymme för möjligheter att prestera i arbetet behöver finnas. Utöver det 

är även faktorer som intressanta arbetsuppgifter önskvärda eftersom de flesta människor drivs 

av att kunna växa. Ur en arbetsplatskontext kan utveckling ske genom en bättre anställning som 

leder till högre status i företaget och samhället (Herzberg 2002). 

 

Jansson och Ljung (2011, s 59 f) diskuterar vidare kring Herzbergs teori. De menar att 

bristfälliga hygienfaktorer leder till klart missnöje hos medarbetaren, dock är det okomplicerat 

för ledningen att återställa. När bristerna var återställda kunde de dock bara se marginella 

förbättringar i prestationen. Motivationsfaktorerna däremot, var nyckeln till en stor skillnad i 

både motivation och prestation hos de anställda. Herzberg (2002) menar att det är av väldigt stor 

vikt att ledningen arbetar med både hygien- och motivationsfaktorer, då missnöjet i 

hygienfaktorerna kan sänka motivationen avsevärt oavsett om motivationsfaktorerna är 

tillfredsställda. Förbättrade hygienfaktorer når snabbt en maxgräns i prestationer och för att nå 

den eftertraktade drivkraften till högpresterande anställda krävdes att motivationsfaktorerna tog 

vid och var på en acceptabel nivå. Istället för höga löner uppmärksammade Herzberg (2002) att 

det är av större värde för personalen att få intressanta och givande arbetsuppgifter, med 

möjligheter att få bekräftelse och erkännande för ett väl utfört arbete. 

 

Det finns även en del kritik riktad mot Herzbergs (2002) motivationsteori. Främst är kritiken 

riktad mot att studien är utförd på kvalificerade tjänstemän och att slutsatsen därmed kan vara 
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svårare att implementera på andra yrkesgrupper, exempelvis inom massindustrin (Granberg 

2003, s 588 f). 

 

Även Smerek och Peterson (2007) har undersökt tillförlitligheten i Herzbergs tvåfaktorteori i en 

egen studie. Resultatet gav ett entydigt stöd till den befintliga teorin och Smerek och Peterson 

anser därmed att den inte är att förkasta. De stödjer dock Granbergs resonemang om att 

Herzbergs teori grundar sig på ett väldigt smalt urval som inte kan klassas som representativt 

för hela populationen. Med det i åtanke grundar Smerek och Peterson (2007) sin studie på att 

testa Herzbergs motivations- och hygienfaktorer på 2700 respondenter, anställda på olika 

positioner inom ett universitet. Trots att deras egen undersökning stödjer Herzbergs teorier 

resonerar de kring en del kritik som riktats mot teorin. Smerek och Peterson (2007) anser att 

Herzbergs teori kan ha blivit så pass respekterad på grund av att den är relativt generell och 

enkel, och att motivation inte kan delas in i hygien- och motivationsfaktorer i alla sammanhang. 

Vad som kan hända är att forskares förförståelse och val av metod att undersöka 

motivationsfaktorer kan ha en stor inverkan på ett resultat som därmed inte kan anses fullt 

tillförlitligt. Smerek och Peterson (2007) menar också att forskningen inom samma ämne istället 

ofta grupperar motivationsfaktorer i mer komplexa uttryck för att komma ifrån enkelheten, och 

att det råder två olika åsikter om huruvida Herzbergs teori är användbar eller ej. 

2.5.1 McClellands motivationsteori 
 

Abrahamsson och Andersen (2005, s 145) redogör för motivationsforskaren David McClellands 

syn på motivation som utgår från samma linje som tidigare presenterats av Maslow. McClelland 

(1961) utgick från individens behov, dock hävdade han till skillnad från Maslow att varje 

individs behov utgörs av prestationsbehov, samhörighetsbehov och maktbehov.  

 

Prestationsbehov utgörs av en önskan och drivkraft att göra något bättre än andra. Att hela tiden 

prestera utöver det vanliga och göra sitt bästa utan att hela tiden belönas. En person med högt 

prestationsbehov vill hela tiden tänka utanför ramarna och uppnå något speciellt och unikt och 

helst bättre än andra har klarat av samma uppgift.  Samhörighetsbehov utgörs av en önskan att 

skapa, etablera och upprätthålla ett nära förhållande till en eller flera personer. Individen är 

känslomässigt involverad och känner en stor saknad av att vara borta från en viss person och 

känner stark dragningskraft tillbaka. Den brinner för att uppleva ömsesidig vänskap till både 

personer och föreningar. Maktbehov utgörs av en person som önskar att styra och kontrollera 

andra människor, som är benägen att värna om sitt eget rykte och som försöker att besegra 

andra individer. Maktbehovet kännetecknas av att vara upptagen av andra människors omdöme 

eller positioner och drivkraft att påverka andras beteende. En person med starkt maktbehov vill 

ansvara för andra människor och deras arbete (McClelland 1961, refererad i Abrahamsson & 

Andersen 2005, s 147). 

 

McClellands teori baseras på individuell livserfarenhet och ter sig på så vis att de tre behoven är 

inlärda i varierad grad hos individen (Abrahamsson & Andersen 2005, s 146). Behoven är 

situationsanpassade och det är de som styr och motiverar människan att fatta ett visst beslut i 
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den utsatta situationen som denne ställs inför. Alla besitter de tre behoven i stark eller svag grad 

men det är situationen som är avgörande för hur individen ska lösa uppgiften och vilket behov 

som styr. Det centrala i McClellands teori och den viktigaste aspekten när det gäller arbetslivet, 

är att han belyser att behoven är inlärda och kan således förändras på kort tid. McClelland 

menar att behoven kan ökas genom speciella träningsprogram som kan vara relevanta för 

uppgiften som individen utsätts för i arbetslivet (McClelland 1961, refererad i Abrahamsson & 

Andersen 2005, s 146). 

 

I motsats till andra motivationsteorier som exempelvis Maslow förklarar McClelland att 

behoven är inlärda och tillägnade (Abrahamsson & Andersen 2005, s 146). Han understryker 

vikten av individens egna prestationsbehov som alltså inte enbart beror på människans 

förmågor, kunskaper, färdigheter och arvsanlag. McClellands (1961) träningsprogram går ut på 

att förändra förutsättningarna för en individ med svagt prestationsbehov, som leder till låg 

ansträngning och låg prestation till att öka sina behov och faktiskt förbättra sina prestationer.  

 

Abrahamsson och Andersen (2005, s 91) belyser att det är den starka kopplingen mellan 

individens behov och faktiskt beteende eller beteendemönster som gör McClellands forskning 

så intressant och applicerbar i arbetslivet. I och med att det är just de tre egenskaperna: 

prestation, samhörighet och makt som är de viktigaste faktorerna till handling och framgång för 

individen i arbetslivet. 

  

2.5.2 McClellands ledarskapsteori - Motivationsprofil 

 

McClelland har enligt Abrahamsson och Andersen (2005, s 90) inte enbart ägnat sig åt 

motivationsforskning utan även bidragit till värdefull ledarskapsforskning. McClelland (1961) 

menar att individens behov består av tre olika delar; prestationer, makt och samhörighet. De tre 

behoven har visat sig vara framgångsfaktorer och bidrar till handlingar i arbetslivet. När det 

gäller prestationsbehovet hos ledaren har McClelland genomfört en studie på framgångsrika 

ledare inom näringslivet där han efter studien kunde konstatera att de har högt prestationsbehov. 

Ledarna kännetecknades av att de kände en stark dragningskraft till situationer och händelser 

där de själva kunde påverka och finna lösningar, vilket belyser kopplingen till 

prestationsbehovet. McClelland menar att ledarna med stort prestationsbehov har större chans 

att avancera i större företag om de ansvarade för ett fåtal anställda, där de kan bidra med sina 

individuella erfarenheter (McClelland 1961, refererad i Abrahamsson & Andersen 2005, s 90). 

 

Maktrelationer är enligt McClelland en nödvändighet för att driva en organisation. Makten 

beskrivs genom två ansikten där den negativa är personifierat maktbehov eftersom makten sitter 

i chefens personlighet. Den positiva sidan av maktbehovet är ett socialiserat maktbehov som 

innebär att det är socialiserat till det som är bäst för andra. McClelland drar slutsatsen att en 

framgångsrik ledare har ett större maktbehov än prestationsbehov, vilket teoretiskt sett kan 

förväntas (McClelland 1961, refererad i Abrahamsson & Andersen 2005, s 91 f). 

 

Den tredje och sista behovsfaktorn hos ledaren är samhörighetsbehov. En person med stort 

samhörighetsbehov har en stark önskan om social tillhörighet och vänskap, vilket i sig inte är ett 
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kännetecken för en god och framgångsrik chef (Abrahamsson & Andersen 2005, s 92). En 

ledare med ett starkt samhörighetsbehov värnar om relationerna till sina underställda i för stor 

utsträckning som reducerar ledarens förmåga att fatta effektiva beslut. Chefskapet innebär 

många situationer som kräver att ledaren fattar svåra beslut som kan såra de anställda. 

Konflikter, kritik och svåra situationer är svårt att hantera för en chef med stort 

samhörighetsbehov, vilket innebär att dessa chefer har svårt att lyckas i chefsrollen.  

 

Sammanfattningsvis beskrivs de tre olika behoven på följande sätt när det gäller ledarskapet: 

”När maktbehovet är större än tillhörighetsbehovet är det en indikation på effektivitet. Medan 

ett starkt tillhörighetsbehov inte tycks centralt för effektiviteten hos ledaren och kanske har 

motsatt verkan på effektiviteten” (Abrahamsson & Andersen 2005, s 94).   

 

Abrahamsson och Andersen (2005, s 147) menar att den generella kritiken som riktas mot 

behovsteorierna är att de lägger ensidig vikt vid inre faktorerna hos individen och bortser från 

de yttre förklaringarna kring motivation. Abrahamsson och Andersen (2005) vill här även 

inkludera de tidigare nämnda vedertagna teorierna från Maslow, Herzberg och McClelland. De 

menar att i behovsteorierna som benämnts ovan är begreppen behov och motiv endast flytande. 

I McClellands teori kan det förklaras genom att han påpekar att prestation är ett av individens 

behov som är ett ”inlärt behov”. Abrahamsson och Andersen (2005) belyser via andra forskare 

att värderingar kan tillägnas genom inlärning och kan på så vis förändras över tiden, och med 

den bakgrunden menar de att McClellands teori i det avseendet är meningslöst i den 

bemärkelsen att viljan att prestera något inte är ett behov utan istället ett värde.  

 

Abrahamsson och Andersen (2005, s 148) menar att McClellands prestationsbehov är mycket 

kritiserat i och med att andra forskare påpekar att prestationsmotivet är starkt kulturberoende. 

De kritiserar att inte utesluta kultur och kontexten i diskussioner kring hur en person kan 

förändra och stärka sitt prestationsmotiv.  

 

McClelland i sin tur tillmötesgår kritiken när det gäller prestationer och påpekar att 

prestationsmotivet är oavhängigt av de kulturella värderingarna och att det gäller att ha en 

önskan om att utöva något bättre. McClelland menar att en individs önskan kan förändras och 

menar i sin tur att behovet alltså är avhängigt av värderingar (McClelland 1961, refererad i 

Abrahamsson & Andersen 2005, s 148).    

2.6 Ledarskapsperspektiv på motivationsteorierna 
 

Fisher (2009) menar att det är vitalt att chefen är uppmärksam på vilken nivå som anställda 

befinner sig på i Maslows behovspyramid, så att cheferna kan ge dem möjlighet att utvecklas, 

nå upp till nästa steg i trappan och utvecklas.  

 

Både Herzberg och McClelland som beskrivits ovan har sin utgångspunkt kring individens 

behov. Fisher (2009) beskriver att konsekvenserna för cheferna i de båda teorierna är att i den 

förstnämnda måste ge uppmärksamhet åt de båda faktorerna som i teorin handlar om 
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hygienfaktorer och motivationsfaktorer trots att det i socialt arbete kan vara svårt att motsvara 

hygieniska behov. I McClellands teori är det betydelsefullt för de socialt arbetande cheferna att 

förstå vilken typ av behov som motiverar sina anställda och erbjuda möjligheter att uppfylla 

behoven (Fisher 2009). 

 

Sammanfattningsvis beskriver Fisher (2009) att socialt arbetade chefer har ett stort ledande 

ansvar gentemot de anställda och en betydelsefull uppgift är att motivera dem att lyckas. Fisher 

belyser att en framgångsfaktor för att lyckas är att de socialt arbetande cheferna skall kombinera 

sin praktiska erfarenhet med en teoretisk bakgrund kring de olika motivationsteorierna. 

Kombinationen kan hjälpa cheferna att få en tydlig översikt över de relevanta teorierna kring 

motivation och ledarskap och hur de skall tillämpas i praktiken.  

2.7 Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell 
 

Karasek och Theorell (1990) är två andra forskare som likt Maslow, Herzberg och McClelland 

intresserat sig för motivationsfaktorer och situationer på arbetsplatsen.  

De redogör för sin studie i den välkända boken “Healthy Work – Stress, productivity and the 

reconstruction of working life” (1990). I boken förklaras hela teorin genom den vedertagna 

”krav- och kontrollmodellen”. Modellen går ut på att avgöra arbetstagarens arbetsmiljö genom 

att gradera kontrollen från chefer, kontra hur stort handlingsutrymme de anställda besitter. Rent 

praktiskt jämförs upplevd arbetsbörda och tidspress med exempelvis variationsrika 

arbetsuppgifter. En av Karasek och Theorells (1990) slutsatser är att förhållandet mellan krav 

och kontroll i individens dagliga arbete kan avgöra om det i längden kommer leda till positiv 

eller negativ stress. Idealutfallet är att medarbetaren tycker sig ha ett bra stöd från ledningen och 

ett gott handlingsutrymme att utföra sina arbetsuppgifter. Det är ett positivt utfall som ökar 

förmågan och viljan att prestera och lära oss nya saker. Karasek och Theorell (1990) menar att 

individen kan hantera högre krav i större utsträckning ju mer kontroll den har över situationen. 

Kontrasten som arbetstagaren vill undvika innebär hög chefskontroll och lågt inflytande. Det 

stadiet utvecklar mycket negativ stress, och kan mycket väl leda till psykisk ohälsa hos 

medarbetarna.  
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Figur 2: Modellen ovan är författarnas egen konstruktion utifrån den befintliga teorin, 

inspirerad av Theorell (2000, s 22). 

 

För att utöka förståelsen för teorin redogörs vidare för varje del i modellen. Högstressarbete 

kännetecknas av höga krav och låg kontroll, vilket ofta leder till psykisk ohälsa i allmänhet och 

har biverkningar såsom trötthet, ångest och depression i synnerhet. Biverkningar av det 

sistnämnda kan enligt Karasek och Theorell (1990) leda till att arbetstagarna ifråga tappar 

motivationen till sina förpliktelser, vilket kan yttra sig genom att sluta ta sig an nya utmaningar. 

Det kan i sig leda till att arbetstagaren går miste om tillfällen att vinna nya kunskaper och 

lärdomar. Arbetsplatser som befinner sig i den rutan kan exempelvis inkludera löpande band.   

 

Vid analys av den aktiva arbetssituationen återfinns ofta professionella arbeten med höga krav, 

men samtidigt med hög egenkontroll. En hög prestationsnivå krävs ofta inom yrkeskategorier 

inom ramen, såsom för exempelvis kirurger. Arbetstagarna måste hela tiden agera oklanderligt, 

samtidigt som de har utrymme för att använda sig av all kunskap de besitter, och de får till 

skillnad från de med högstressarbete, känna känslan att de faktiskt kan hantera pressen utan 

större ansträngning.  

 

Vidare diskuterar Karasek och Theorell (1990) om lågstressarbete. Författarna anger 

vaktmästare som ett sådant yrke som kan placeras in i kategorin. Studier har visat att de sällan 

drabbas av negativ stress eftersom de för det första kan ha en relativt låg arbetsbelastning, och 

för det andra så kan de för det mesta utföra varje moment helhjärtat utan stress i större 

utsträckning. Forskning har visat att arbetstagare inom kategorin utvinner en god hälsa på sitt 

arbete.  

 

Den sista variabeln i modellen är passiva jobb och innehåller låg kontroll och låga krav från 

arbetsgivaren. Eftersom arbetstagaren inte har några större krav på sig uppfattas arbetet i sig 

sällan som stressigt i prioriteringen mellan olika arbetsuppgifter. Däremot kan en viss stress 

uppstå när arbetstagaren ställs inför olika uppgifter med tanke på den bristande kontrollen. Det 

kontrollerade arbetssättet kan ofta göra att arbetstagarna själva skapar och utvecklar idéer och 

metoder för att lösa befintliga problem. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan det innebära att 

färdigheter och kompetens hos medarbetarna istället går förlorad och ökar riskerna att gå bakåt i 

utvecklingen.  

 

Kritik som riktats mot modellen är en dansk studie utförd av Knudsen, Busck och Lind (2011). 

Syftet med deras studie var att undersöka om arbetstagares möjlighet att påverka sitt arbete 

påverkar arbetsmiljöns kvalitet. Knudsen m.fl (2011) redogör för i sitt resultat att både en 

kvalitativ och kvantitativ analys utan tvekan visar på att arbetstagarna har en bättre upplevelse 

av sin arbetsmiljö ju mer inflytande de har. Av de arbetsplatser som ingick i undersökningen 

kunde de se att de arbetsplatser som hade bäst välbefinnande hittades bland de som hade ett 

demokratiskt arbetssätt, vilket med andra ord stödjer Karasek och Theorells krav- och 

kontrollmodell. Knudsen m.fl (2011) ifrågasätter dock om den vedertagna teorin fortfarande går 

att implementera på våra moderna arbetsplatser. De argumenterar mot teorin genom att det i 
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besparingstider har lagts allt mer egenkontroll på arbetstagare, men att den arbetsrelaterade 

stressen samtidigt ökar i mycket stor grad. Knudsen m.fl (2011) anser alltså att det är alldeles 

för motsägelsefullt att arbetstagare tilldelas mer och mer beslutsmöjligheter, befogenheter och 

ansvar samtidigt som välbefinnandet blir sämre. Den nutida formen av kontroll kan därmed ses 

som så pass förändrad mot den kontroll som Karasek och Theorell beskriver i sin modell från 

1970-talet, kanske så mycket att teorin kan ses som föråldrad och delvis oanvändbar.  

 

För att utveckla beteendemönster och öka viljan till lärande och nytänkande hos de anställda är 

motivation en förutsättning. Så länge den anställde känner sig motiverad av sin chef och sina 

arbetsuppgifter tar individen ofta eget initiativ att utveckla sin kunskapsbank. Det är därför av 

stor vikt att chefer implementerar tankarna i både sitt operativa och strategiska arbete, då det 

finns bevisat att motiverade anställda i större utsträckning utvecklar sina färdigheter på eget 

bevåg (Karasek & Theorell 1990). 

2.8 Situationsanpassat ledarskap (SAL) 
 

Hersey och Blanchard (2000, s 172) var bland de första som hävdade att ledarskapet inte är 

resultatet av genetiska egenskaper eller förvärvade förmågor hos individen. Istället kräver 

effektivt ledarskap beteenden som matchar situationen som individen utsätts för. Teorin om 

situationsanpassat ledarskap går mot det traditionella synsättet av tro att ledarskap bygger på 

vissa personlighetsdrag som är svåra att lära sig. 

 

Ledarskapet har sedan länge saknat kurser och träningsprogram där kunskaperna på ett enkelt 

sätt kan appliceras i den dagliga verkligheten (Hersey 1991, s 7). Kurserna kring 

kompetensutveckling av cheferna har en tendens att vara antingen alltför situationsavhängiga 

eller alltför ytliga för att appliceras i organisationen. Problematiken har legat i att det länge har 

saknats ett system för ledarna som både är begreppsmässigt och praktisk tillämpbart i praktiken. 

 

Dr Paul Hersey och hans kollegor vid ”Center for Leadership Studies” har skapat en 

kompetensutvecklande ledarskapsmodell som de kallar för ”situationsanpassat ledarskap” 

(Hersey 1991, s 8). 
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Figur 3: Modellen ovan är en konstruktion av författarnas egen tolkning utifrån den befintliga 

teorin (egen översättning, Hersey 1991, s 59). 
 

Situationsanpassat ledarskap uppmanar chefer att utnyttja den mest effektiva stilen, beroende på 

situationen eller den anställda individen. Huruvida en ledare bör vara mer fokuserad på 

uppgifter eller relationer beror på situationen och beredskap för underordnade (Hersey 1991, s 

31). 

 

Uppgiftsbeteendet karaktäriseras genom envägskommunikation från ledaren till medarbetaren, 

där ledaren ger en utförlig beskrivning på vad som ska göras, när det ska göras och av vem 

uppgiften ska utföras. Relationsbeteendet skiljer sig betydligt och karaktäriseras av 

tvåvägskommunikation eller flervägskommunikation om det finns fler än en person inkluderad. 

Det relationsinriktade beteendet från ledaren genomsyras av stöd där ledaren lyssnar, 

uppmuntrar och engagerar sig i medarbetaren (Hersey 1991, s 32). 

 

I likhet med Hersey och Blanchard (2000) betonar Bruzelius och Skärvad (2011, s 382) vikten 

av att situationen ställer krav på vilket ledarskap som behövs. Bruzelius och Skärvad belyser att 

det är ledarens personliga bedömning av hur medarbetarens förmåga att på egen hand klara av 

uppgiften som är avgörande för chefens val av ledarstil. För att återkoppla till modellen ovan (se 

figur 3) angående uppgiftsorientering och relationsorientering handlar det till största graden om 

medarbetarens mognadsprocess.  

 

När en medarbetare är ny och omogen på arbetsplatsen gäller det för ledaren att upprätthålla en 

hög uppgiftsorientering (Hersey & Blanchard 2000). Det innebär att ledaren handgripligen ger 

klara och tydliga instruktioner till medarbetaren om hur arbetet ska utföras och vilka verktyg 

som behövs. Det leder i sin tur till att ledaren håller individorienteringen på en låg nivå för att 

möta medarbetaren. I den andra fasen i modellen så har medarbetaren mognat lite och ledaren 

kan istället börja informera om vad som bör göras. I takt med att medarbetaren lär sig mer om 

organisationen är det väsentligt att ledaren utökar individorienteringen i fas med utvecklingen.  

När arbetstagaren når den tredje nivån i modellen handlar det istället om ett samspel och 

samarbete mellan ledaren och medarbetaren. Här bibehåller ledaren en hög individorientering 

men ger med sig när det gäller uppgiftsorienteringen i och med att de tillsammans tar besluten.  

Den fjärde och sista fasen i Hersey och Blanchards (2000) modell karaktäriseras av att 

medarbetarens mognadsnivå i organisationen är hög, vilket innebär att ledaren drastiskt kan 

minska uppgiftsorienteringen och även kan minska individorienteringen. Ledarens stil i den 

sista av de fyra delarna i modellen blir att delegera uppgifterna till medarbetaren i och med att 

medarbetaren besitter mycket eget ansvar och fattar i nuläget besluten på egen hand (Bruzelius 

& Skärvad 2011, s 383 f). 
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2.9 Feedback  
  

Att arbeta med feedback är ett framgångsrikt sätt för att skapa motivation hos medarbetaren. 

Det är väsentligt att arbetsgivaren uppmärksammar hur arbetstagarna utför sina sysslor, både 

när det gäller positiv och negativ återkoppling. Feedbacken ska ske så snabbt som möjligt i 

anslutning till det inträffade och vara en snabb, konkret och relevant återkoppling så att 

arbetstagaren kan relatera och reflektera över händelsen. Om arbetstagaren utför en dålig 

prestation under en längre tid så kommer det inom kort att slå tillbaka. De flesta av oss har 

försvarsmekanismer som sätter igång omedelbart vid återkoppling både när det gäller positiva 

och negativa handlingar. Beroende på hur starkt mottagaren av feedbacken behöver försvara sig 

desto längre ned på feedbacktrappan hamnar personen (Augner 2009, s 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Modellen ovan är en konstruktion av författarnas egen tolkning utifrån den befintliga 

teorin inspirerad av Augner (2009) 

 

När individen känner starkast behov att försvara sig så förkastas återkopplingen och kan som 

utväg välja att gå därifrån i ren frustration och förneka händelsen. Nästa steg i trappan blir att 

försvara sig, där respondenten skyller ifrån sig det inträffade och inte står upp för händelsen. 

Ytterligare ett steg så lyssnar och förklarar arbetstagaren det inträffade och därefter varför det 

inträffade med en bortförklaring som svar. En starkare individ har lättare att ta till sig 

feedbacken och se det som något positivt även om den kan vara konstruktiv. Arbetstagaren 

hamnar då i den övre delen av trappan och lyssnar, begrundar, förstår och i slutändan 

bestämmer om den ska göra något åt det inträffade. Målet med feedbacktrappan är att 

återkopplingen ska nå högst upp i trappan där mottagaren medvetet förändrar sitt beteende utan 

att egentligen kommentera det. I det avseendet är det arbetsgivarens mål att försöka uppmuntra 

arbetstagaren att hamna på det översta steget där individen genom att lyssna sedan kan fatta ett 

beslut (Augner 2009, s 54). 

 

Augner (2009, s 54 f) belyser vidare vikten av mottagarens roll i arbetsprocessen, och att ju 

närmare mottagaren arbetet sker desto mer meningsfullt och levande känns det utförda arbetet. 

Om det finns en distans mellan parterna är det angeläget att regelbundet planlägga möten för att 

skapa personliga band mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Mötet ger möjlighet till direkt 

återkoppling på det dagliga arbetet i form av positiv och konstruktiv återkoppling. Mötena är 

även till för att presentera vad som ska göras och hur arbetat ska utföras. Det är vitalt att tänka 

på att även medarbetaren är en mottagare av det de andra gör i arbetsprocessen. 

Skillnaden mellan positiv, negativ och konstruktiv feedback är väsentlig och väldigt 

betydelsefull att som arbetsgivare tänka på. Det är stor skillnad mellan negativ och konstruktiv 
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feedback i det avseendet att negativ fokuserar på det dåliga i medarbetarens utförande av 

uppgiften, som i sin tur inte ger medarbetaren någon riktlinje på vad som bör förändras eller 

rättas till. Kontrasten är konstruktiv feedback som är mer utvecklande i sin karaktär och 

beskriver både vad som bör förändras och även på vilket sätt det inträffade kan förändras 

(Fellinger 2007, s 85).  

 

Latham och Pinder (2005) kan styrka med hjälp av andra forskare att återkopplingen kan delas 

in i tre obearbetade motiv. Den första är den instrumentella för att uppnå ett uppsatt mål och för 

att öka prestationen. Den andra är ego-baserad för att försvara sig själv och öka sitt eget ego. 

Den tredje och sista återkopplingen är en bildbaserad feedback som innebär att skydda eller 

förbättra intrycket som andra har av en själv.  

Latham och Pinder (2005) belyser vidare i sin studie genom andra forskare att personer med 

hög självkänsla använder återkoppling för att öka motivationen, uppgiftsfokus och prestationen, 

samtidigt som återkopplingen hjälper dem att minska ångest och självförsvagande tankar. 

Studien visade även att människor som får antingen positiv feedback under en befordran eller 

negativ feedback under ett förebyggande arbete har högre motivation, än personer som får 

feedback som är oförenlig med deras styrning (Latham & Pinder 2005). 

Feedback är ett användbart verktyg som enligt forskarna Parment (2008) och Earle (2003) skall 

nyttjas på olika sätt beroende på vilken generation individen tillhör. Det finns idag två olika 

generationer i arbetslivet, där den äldre generationen benämnd med X (Parment 2008) och den 

yngre benämns med Y (Earle 2003).  

 

Generation X betecknas vara de individer som är födda på 1960- och 1970-talet (Parment 2008, 

s 20). Den generationen har under sitt arbetsliv upplevt en instabil ekonomi och arbetsmarknad. 

När de till en början startade sin arbetslivskarriär var de inte kräsna utan tog de jobb som fanns 

lediga, även om de inte tillhörde det yrkesområde de önskade arbeta inom. För generation X är 

det av stor vikt att arbeta för att få ihop till sitt leverne, då de är mycket måna om familjelivet 

och fritiden. Med tanke på att de vill kunna få ihop livspusslet på ett så bra sätt som möjligt, 

lägger generation X stor vikt vid flexibilitet i arbetet (Earle 2003, s 245 f).  

 

Som chef är det vitalt att veta att generation Y inte har samma syn på arbetslivet som generation 

X har. De yngre medarbetarna som kategoriseras i generation Y är 1980- och 1990-talister, 

vilka anses agera ambitiöst men också krävande emot sina chefer. De vill ha meningsfulla och 

intressanta uppgifter, samtidigt som goda arbetsvillkor är ett krav som ställs på ledningen. 

Individualismen är stor, och känner de inte att de trivs eller passar in på en arbetsplats eller i en 

viss kontext föredrar de att söka sig vidare istället för att bli bittra och missnöjda. Generation Y 

drivs inte av rättigheter eller plikter utan de ser snarare arbetet som en plats där de förverkligar 

sig själva, sina drömmar och sina mål. Som en nyckel till det kräver generation Y snabb 

återkoppling på utfört arbete (Parment 2008, s 80-89). I enighet med Augner (2009) menar 

Parment (2008) att feedbacken skall ske i omedelbar anknytning till det inträffade och inte bara 

vara en rutin en gång om året, då generation Y är uppväxta i ett högteknologiskt samhälle som 

kräver högt tempo. 
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3. Metod 

I metodavsnittet redogörs för vilken metod som valts för att genomföra undersökningen och 

varför just den metoden har valts. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad cheferna gör 

för att motivera sina anställda och om de motiverar sina medarbetare på samma sätt. Vidare 

finns en önskan att kunna redogöra för eventuella skillnader i arbetssätten mellan privat och 

kommunal verksamhet i motivationsarbetet. Metodavsnittet inleds med en generell beskrivning 

av kvalitativ forskning, och fortsätter sedan med en redogörelse för valet av intervjumetod och 

urval. Vidare beskrivs hur genomförandet av intervjuer samt efterföljande databearbetning i 

uppsatsen genomförts. Som en slutdiskussion i metodavsnittet förtydligas ställningstagandet till 

de forskningsetiska principer som finns, samt validitet och reliabilitet för undersökningen.  

3.1  Val av kvalitativ metod 
 

För att på bästa sätt besvara studiens syfte kring vad chefer gör för att motivera sin anställda, är 

en kvalitativ metod vald till undersökningen. Metoden förespråkas av Patel och Davidsson 

(2003, s 52) för att den får fram mer konkreta upplevelser av ett fenomen samt möjliggör för 

djupare tankar hos respondenten. En anledning till det är att kvalitativ metod, till skillnad från 

kvantitativ metod, tar en djupare hänsyn till bredden av svarsalternativ hos respondenten. Patel 

och Davidsson (2003 s, 52) fortsätter argumentera för att den kvantitativa forskningsmetoden 

ofta går miste om den viktiga kärnan, och istället fokuserar på numeriska perspektiv vilket inte 

är intressant för att besvara den här studiens frågeställningar.  

 

Data som ligger till grund för en kvalitativ analys är ofta beskrivande. Men för att kunna skapa 

nya teorier utifrån empirin krävs i stor utsträckning analys och bearbetning av den insamlade 

data forskaren har fått. Det är centralt att kunna se vad som ligger dolt i helheten och 

intervjuaren måste kunna reflektera över det som är beskrivet på ett annat plan, och kan inte ta 

för givet att kvalitativ forskning och deskription är samma sak. Dock belyses att kvalitativa 

studier ofta baseras på ett fåtal antal intervjuer eller observationer, och det bör finnas i åtanke att 

urvalet kanske inte alltid är representativt för hela populationen (Lantz 2007, s 97 ff).  

 

I studien har data insamlats genom intervjuer av halvstrukturerad art, som utgår från ett känt 

begrepp som formulerats i förväg för att fånga respondentens uppfattning eller upplevelse kring 

förvalt ämne (Lantz 2007, s 97 ff). Det som är väsentligt i undersökningen bestäms utifrån 

intervjuarens teoretiska utgångspunkter och förförståelse. Valet av kvalitativ metod i allmänhet 

och halvstrukturerad intervjumetod i synnerhet, har varit att få mer djupgående och genuina svar 

från respondenterna. Det lyckas i större utsträckning då en intervju blir mer personligt utförd, 

där det skapas en slags relation till respondenten, till skillnad från till exempel kvantitativ 

metod. Det är dessutom av stor vikt att de enskilda intervjusvaren går att jämföra med varandra 

med tanke på att frågeställningen grundar sig i att jämföra skillnader i motivationsarbetet mellan 

privat och kommunal verksamhet. 
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Intervjuupplägget som tillhör den halvstrukturerade undersökningsformen brukar vara ett visst 

antal frågeområden som ställs i en viss följd, och lämnar utrymme för följdfrågor. Ofta 

innehåller halvstrukturerade intervjuer en blandning mellan fasta och öppna svar. Syftet är att 

respondenten ska ge svar utifrån sin synvinkel angående de förbestämda begreppen som i den 

här undersökningen utgörs av motivation och ledarskap. Forskaren får därmed en uppfattning 

om hur respondenten anser huvudbegreppen meningsfulla eller ej. Att utföra flera 

halvstrukturerade intervjuer visar sig ofta vara mycket jämförbart, vilket är en betydelsefull 

förutsättning för att kunna analysera empirin vid en kvalitativ studie (Lantz 2007, s 97 ff).  

 

Lantz (2007, s 29 ff) menar att val av intervjuform vanligtvis ger stora skillnader på resultatet. 

Data i sig kanske är relativt lika, men som forskare kan utläsa olika sammanhang, slutsatser och 

resultat beroende på vilken metod som används. För att ta ställning till vilken information som 

vill kunna utläsas i databearbetningen är det angeläget för forskaren att vara påläst om vilka 

olika typer av intervjuer som ger olika typer av svar.  

3.2 Intervjuguide 
 

Efter en genomgång av befintlig teori på ämnesområdet påbörjades formuleringen av 

intervjuguiden (se bilaga 1). Vid genomförandet av varje intervju redogjordes för etik och 

allmän information till vardera respondent. Efter utförandet ställdes öppna frågor kring vad 

respondenten allmänt ansåg om motivation som begrepp och hur det implementerades på 

chefens arbetsplats. Därefter ställdes frågor som var mer relaterade till situationsanpassat 

ledarskap. Syftet med det var att ta reda på hur personen ifråga ställde sig till att motivera sina 

anställda. Behandlar de alla på samma sätt eller anpassar de sitt ledarskap efter individen och 

kontexten? Vid slutet av intervjutillfället fördes en öppen diskussion om motivation och 

ledarskap i sin helhet, för att få en bredare uppfattning om respondentens åsikt samtidigt som 

författarna fick en bekräftelse av vad respondenten delgav under intervjun. Avslutningsvis 

informerades respondenterna om när uppsatsen färdigställs, samt hur de tillgår ett exemplar.  

 

Intervjuguiden eller intervjuplanen är intervjuarens skriftliga underlag som ett utförligt 

hjälpmedel under genomförandet. Den innehåller en förteckning över de frågeområden som ska 

beröras och i den ordning frågorna planeras ställas under intervjun. Beroende på vilken 

intervjuform som valt att användas, kan planen se lite olika ut, med andra ord vara mer eller 

mindre strukturerad. Skapandet av frågor är relativt svårt, och intervjuaren bör tänka på 

grundläggande saker såsom att frågorna ska ha en entydig innebörd och inte vara ledande. 

Första delen av intervjun bör innehålla dels etisk information (se en mer utförlig förklaring i 

avsnitt 3.7) och dels praktisk information bland annat angående hur lång tid intervjun kommer 

ta och hur intervjuaren kommer dokumentera det som sägs. Intervjuaren bör även berätta för 

respondenterna hur de kommer få ta del av det färdigställda resultatet, samt vilka mer som 

kommer ha tillgång till det för att undvika missförstånd (Lantz 2007). 

 

När den basala fakta är genomgången brukar intervjuaren fortsätta med att ta reda på 

bakgrundsvariabler som exempelvis kan utgöras av kön, utbildning eller ålder. När 
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bakgrundsvariablerna är avklarade är det dags att komma in på de relevanta intervjufrågorna, i 

en så logisk ordningsföljd som möjligt. I halvstrukturerade intervjuer, som är aktuellt för den 

här studien, används intervjuguiden som en rad frågor av konkret art som innehåller de 

teoretiska begrepp som ligger till grund för undersökningen. Slutligen bör intervjuaren 

sammanfatta det intryck som han/hon fått av det respondenten sagt. Dels för att pröva sin egen 

tolkningsförmåga, och dels för att ge intervjun ett behagligt avslut (Lantz 2007, s 57 ff). 

3.3 Urval 
 

I studien har ett målinriktat urval tillämpats som innebär att det från början finns en 

urvalsgrupp, vilket i undersökningen bestod av en privat och en kommunal verksamhet 

(Bryman 2011, s 392). Målstyrda urval innebär att syftet inte är att välja deltagare på ett 

slumpmässigt sätt utan på ett strategiskt sätt för att respondenterna skall vara relevanta för att 

svara på de formulerade forskningsfrågorna. Med ett målstyrt urval vill författarna nå en grupp 

respondenter som med sina olika kunskaper kan bidra till ett brett forskningsresultat. Resultatet 

utgörs utan ett slags stickprov eftersom ett målstyrt urval inte kan generaliseras till en hel 

population. 

 

Den privata verksamheten är vald utifrån författarnas eget intresse och representerar en stor 

framgångsrik organisation. Valet av kommunal verksamhet föll sig naturligt för att klara av att 

matcha den privata verksamhetens storlek. Verksamheterna är intressanta utifrån ett 

motivationsperspektiv i och med att de är två av stadens största arbetsgivare. Författarna kan 

därför finna det intressant att se hur de arbetar med motivation för att behålla den stora mängd 

av personal som de båda verksamheterna innehar. Respondenterna har sedan valts ut efter vilka 

som ansågs kunna bidra med relevant och värdefull information till studien av respektive 

personalchef. Eftersom urvalet är ett målinriktat urval kan det medvetet inte generaliseras och 

representera hela populationen, men det ändå hjälper till att kunna dra vissa slutsatser kring 

organisationernas skillnader i motivationsarbetet (Patel & Davidsson 2011, s 55 ff).  

 

Eftersom studiens frågeställning innehåller en jämförelse mellan privat och kommunal 

verksamhet är två olika arbetsplatser inkluderade. Arbetsplatserna valdes ut genom kontakt med 

en personalchef inom de två olika organisationer. Kontakten genomfördes först via mail med 

personalcheferna med en presentation av uppsatsidén, syftet med undersökningen och varför 

respektive arbetsplats valts. Personalcheferna visade stort intresse för det valda ämnet och ville 

gärna delta i undersökningen. För att få en hög tillförlitlighet behövdes åtta respondenter totalt, 

det vill säga fyra från varje undersökt verksamhet, och med tanke på det så utsåg 

personalcheferna ytterligare tre respondenter från vardera organisation.    

3.4 Genomförandet av intervjuerna  
 

Till grund för undersökningen ligger intervjuer med åtta personer, fyra från respektive 

organisation vilka är genomförda enskilt på deras arbetsplatser. Respondenterna utgörs av både 
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män och kvinnor i ett åldersspann mellan 35-60 år, som alla har olika lång erfarenhet av 

chefsrollen. Eftersom verksamheterna har en önskan om att vara anonyma kan varken 

respondenternas exakta befattningar, verksamheternas namn eller omfattning skrivas ut då det 

skulle kunna röja anonymiteten.   

 

Placeringen varierade från respondenternas egna kontor till neutrala mötesrum utefter chefernas 

val och önskemål. Intervjuerna spelades in via ljudupptagning, samt att respondenternas svar 

antecknades för att på två olika sätt säkerställa att inget material från intervjun försvann. 

Beroende på hur långa svar vardera respondent ville dela med sig av blev tidsintervallen mellan 

25-45 minuter. Sammanfattningsvis finns ljudupptagningsmaterial på cirka tre och en halv 

timme från vardera organisation. Författarna till studien turades om att föra intervjuerna 

varannan gång. 

3.5 Databearbetning 
 

Grounded Theory, eller grundad teori, är en kvalitativ forskningsmetod/analysteknik som 

utvecklades av Strauss och Glaser 1967 i syfte att bygga teori utifrån insamlad empiri. De anser 

inte att forskning av kvalitativ art bör delas in i statistiska metoder, utan tycker att man bör 

analysera insamlad data för att sedan placera in den i en tillförlitlig eller ny teori. Grounded 

Theorys huvudtanke ställer höga krav på forskaren, som måste vara nollställd inför sin 

forskningsprocess. Man ska inte återge rena empiriska beskrivningar utan grunda i befintliga 

teorier, alternativt skapa nya teorier eller begrepp (Strauss & Corbin 1998, s 1 ff). 

 

Världen är väldigt komplex, och det finns inga enkla beskrivningar för något. Allt som händer 

är snarare ett resultat av en mängd faktorer som slumpmässigt slås samman på ett komplext och 

oväntat sätt. På grund av detta måste metoder för att förstå erfarenheter och situationer också 

vara komplexa. För att förstå empirin måste den finnas i sitt sammanhang och kan inte skiljas 

från sin ram inom frågor som exempelvis politik, kön eller teknik. Det tankesättet skiljer den 

kvalitativa forskningsmetoden från den kvantitativa, där man inte får fram sina data i sitt 

sammanhang, och därmed ofta går miste om kontexten (Strauss & Corbin 2008, s 8 f).  

 

Under intervjuerna har både minnesanteckningar och ljudupptagning använts som hjälpmedel, 

för att efter varje utförd intervju transkriberas. Med hjälp av transkriberingarna kunde texterna 

börja kodas. Att forskare kodar transkriberade intervjuer underlättar för att kunna bryta ned och 

utläsa olika kategorier för vidare analys (Kvale & Brinkmann 2009, s 218). Arbetssättet har 

gynnat den här undersökningen eftersom de nedbrutna texterna gjorde det möjligt att i större 

grad jämföra verksamheterna med varandra. Patel och Davidson (2003, s 32) beskriver att 

forskaren genom kodning får fram den information som är relevant för undersökningen, för att i 

ett senare skede kunna sammanfatta informationen i begrepp och kategorier som är talande för 

hela texten. Inför den här studiens analys, som utgörs av det fjärde kapitlet, har de väsentliga 

kategorierna som växt fram fått en egen underrubrik under respektive verksamhet. I 

kommunens transkriberingar växte bland annat begrepp som tillit, feedback och 
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utvecklingsmöjligheter fram, medan ledarskap, självständighet och ansvar var några av de 

talande kategorierna i den privata verksamheten.  

 

Under varje kategori samlas enligt Patel och Davidson (2003, s 32) en mängd concepts, eller 

begrepp som allt eftersom texten är nedbruten placeras in under kategorierna. Strauss och 

Corbin (2008, s 195 f) redogör för att det här grundad teori-inspirerade arbetssättet kallas för 

öppen kodning. Efter den öppna kodningen utfördes även en axial kodning av studiens 

insamlade material, vilket innebär att forskaren studerar den öppna kodningens kategorier på ett 

djupare plan, för att se om eller hur vissa kategorier kan höra ihop eller leda vidare till en annan 

kategori (Corbin och Strauss 2008, s 195 f). Den axiala kodningen var till stor hjälp dels när 

kategorierna skulle grupperas i varje verksamhet, men framför allt i jämförelsen mellan 

verksamheterna. Tack vare kategorierna kunde likheter och skillnader snabbt utläsas och 

utvecklas i löpande text.  

 

Verksamheterna har analyserats separat, där paralleller från respondenternas svar kopplades till 

befintlig teori för att undersöka aktuella teoriers relevans. Därefter ställdes verksamheterna i 

kontrast till varandra för att kunna analysera och påvisa likheter och skillnader i 

motivationsarbetet. Paralleller till teorierna har hela tiden dragits, relaterats till och reflekterats 

över i analysprocessen. 

 

Eftersom studien inte varit möjlig att genomföra på hela populationen ses de åtta chefer som 

intervjuats som ett målinriktat urval. Respondenternas svar ligger till grund för de allmänna 

slutsatser som i studien drar till populationen som består av chefer i de båda verksamheterna. 

Bearbetning inom den kvalitativa forskningen är dock inte helt trivialt. Det finns en mängd 

olika tekniker och synsätt att förhålla sig till, och de menar att kontexten i undersökningen ofta 

får utvisa hur det går till väga. Patel och Davidsson (2011 s, 111-121) skriver dock några korta 

tips som kan vara tänkvärda vid bearbetning. Bland annat bör texterna transkriberas och kodas, 

det vill säga att skriva ut hela intervjumaterialet från ljudupptagningskälla och därefter 

analysera vad som sägs, och vad som kan utläsas mellan raderna. Det är även av stor vikt att 

under hela analysprocessen skriva minnesanteckningar över teman och teorikopplingar 

intervjuarna tycker sig se, och att vara noga med att flertalet gånger gå tillbaka till den 

insamlade intervjudata för att få en djupare textförståelse.  

 

Via analysmaterialet har författarna implementerat en egen figur som förklarar sambandet i 

motivationsarbetet i just den här kontexten. Analysen är grundad teori-inspirerad, då författarna 

var nollställda till ämnet innan genomförandet, men slutligen skapade en ny teori utifrån 

empirin (Strauss & Corbin 2008). 

3.6 Validitet och reliabilitet  
 

Validitet är det forskningsbegrepp som ifrågasätter om forskaren verkligen undersöker det som 

den avser att undersöka. Ju högre validitet, desto mer säker kan forskaren vara på att 

slutresultatet blir så tillförlitligt som möjligt. Inom den kvalitativa forskningen undersöks ofta 
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relativt abstrakta ämnen, och kraven på bra mätinstrument ökar. Validitet som begrepp är 

relativt brett och brukar delas in i två delar. Först innehållsvaliditet som anger att det är lätt att 

bli blind kring sin egen forskning och bör således be om råd och granskning från utomstående 

med någorlunda liknande referensram eller kunskapsbank. Den andra delen i begreppet är den 

samtidiga validiteten som innebär att intervjuaren till exempel kan jämföra sina egna 

forskningsresultat med tidigare forskning för att se om de någorlunda stämmer överens (Patel & 

Davidsson 1994, s 84 ff). 

 

Vad gäller validiteten för studien anses den vara god. Det styrks av att författarna inledde med 

att göra en grundläggande teorigenomgång för att utforska områdena motivation och ledarskap. 

Utifrån befintlig teori skapades en intervjuguide med noga utformade och relevanta frågor för 

att i största möjliga mån svara på studiens frågeställningar. Vederbörande chefer har gett bra 

svar på vad de gör för att motivera sina anställda, vilket i förlängningen blivit ett verktyg för att 

kunna dra relevanta slutsatser kring skillnader och likheter mellan verksamheterna. Efter 

avslutad analys anses frågeställningarna besvarade och validiteten får anses vara god.  

 

Reliabilitet är enligt Patel och Davidsson (1994) ett begrepp som används som ett komplement, 

parallellt med validitet. Det ifrågasätter hur tillförlitlig metoden i undersökningen egentligen är. 

För att kunna säkerställa en hög validitet måste reliabiliteten vara mycket hög, annars finns stor 

risk för felbedömningar av resultatet. Således står reliabiliteten för noggrannheten i 

undersökningen, och talar om i vilken grad undersökningen är rätt utformad i jämförelse med 

det studiens specifika syfte.  

 

Enligt författarnas mening anses studien även leva upp till en god reliabilitet. Vid varje intervju 

har båda medverkat, antecknat och observerat respondentens svar. Utöver det har även 

ljudupptagning använts som därmed anses kan styrka tillförlitligheten i genomförandet. För att 

minska ”intervjuareffekt” som Patel och Davidsson (2011) beskriver med att intervjuaren ställer 

frågor på ett sådant sätt att respondenten blir påverkad att svara det som förväntas av 

honom/henne, utformades en noggrann intervjuguide. Guiden reviderades allt eftersom teorin 

utvecklades och sedan återstod endast relativt öppna frågor för att få så uttömmande och ärliga 

svar som möjligt av respondenterna.  

 

Merriam (1994, s 180) vidareutvecklar att reliabilitet som begrepp kan användas även för att 

reflektera över hur lika resultatet skulle bli vid upprepande av undersökningen. Det kan dock 

ses som ett problem eftersom utförandet av kvalitativ forskning sker på levande varelser som är 

föränderliga i väldigt hög grad, och resultaten inte skulle tendera att bli exakt desamma.   

3.7 Etik 
 

Innan forskaren påbörjar sin studie är det av stor vikt att vara insatt i alla etiska aspekter som 

forskningen kräver. Sedan 2004 finns i Sverige en etiklag (SFS 2003:460) som reglerar etiska 

frågeställningar i samband med all forskning som gäller människor. Lagarna bör alltid finnas i 

åtanke för att styra vad som är lämpligt respektive olämpligt att göra. Sådant som kan vara 
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känsligt att fråga om, och som med andra ord bör undvikas är bland annat sexuell läggning, 

etnicitet och politiska åsikter (Ejlertsson 2005, s 29 f). 

 

De fyra forskningsetiska kraven inleds med informationskravet. Det innebär att alla 

respondenter ska informeras på ett korrekt sätt kring undersökningens syfte och mening, samt 

att han/hon ska veta att det är frivilligt att delta. Andra kravet är samtyckeskravet som redogör 

för att alla medverkande individer själva har rätt att bestämma över sin egen medverkan. Den 

tredje delen i lagen är konfidentialitetskravet, som är ett råd som forskare bör hålla största 

möjliga konfidentialitet för respondenternas skull. De ska inte kunna identifieras av exempelvis 

arbetskamrater på grund av eventuellt känsliga uppgifter. Kravet innehåller även restriktioner på 

att samtliga personuppgifter som inhämtas ska förvaras på ett sätt, så att ingen utomstående kan 

ta del av dem. Den sista hörnstenen i lagen är nyttjandekravet, som kräver att insamlad data 

endast får användas i det syfte som redogjorts för respondenten innan han/hon deltagit i 

undersökningen (Ejlertsson 2005, s 29 f). 

 

Efter genomgång av aktuell etiklag (SFS 2003:460) angående de etiska aspekter som finns har 

undersökningen anpassats därefter. Innan varje påbörjad intervju redogjordes noggrant för 

respondenterna vad syftet med undersökningen var och vad som gjort just den organisationen 

aktuell till studien. De tillfrågades om samtycke till ljudinspelning och deltagande som 

självklart förklarades var frivilligt, efter att de fått reda på bakgrunden till studien. Vidare 

bekräftades att den insamlade data aldrig skulle återges på ett sätt som gör att någon kan förstå 

vilka respondenterna varit, genom att läsa den färdiga rapporten som är en officiell handling på 

internet och på Karlstads universitetsbibliotek. Slutligen hanterades alla personuppgifter och 

insamlat material, såsom intervjuanteckningar och inspelningar i säkert förvar som endast 

författarna till studien hade tillgång till. Efter sammanställningen av data och när informationen 

som var intressant underlag för studien plockats ut, förstördes all dokumentation för att 

säkerställa att den inte skulle kunna spåras och därmed röja respondenternas, samt 

organisationernas konfidentialitet. Den sistnämnda åtgärden styrker även att författarna inte 

återanvänder materialet i annat syfte än till den här specifika studien som respondenterna gett 

sitt samtycke att delta i.  
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4. Analys och resultat 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad chefer gör för att motivera sina anställda, se 

om de motiverar dem på samma sätt, samt vilka eventuella skillnader som finns mellan privat 

och kommunal verksamhet i motivationsarbetet. Det här kapitlet kommer att redogöra för 

resultatet, där det inledningsvis i 4.1 redovisas hur cheferna i den kommunala verksamheten 

arbetar med motivation, för att sedan övergå till den privata verksamhetens chefer i avsnitt 4.2. 

Efter de redogörelserna kommer skillnader och likheter kring vad som kommits fram till i 

granskningen rörande motivationsarbetet mellan verksamheterna analyseras i avsnitt 4.3.   

4.1 Kommunal verksamhet 
 

4.1.1 Tillit 

 

Cheferna i den kommunala verksamheten återkommer till fenomenet ”tillit” i olika former 

under intervjuerna. De menar att de anställda ska våga ta ansvar och våga prova sina egna idéer 

i den dagliga verksamheten. Går det bra så är det naturligtvis bra, och går det dåligt så ska de 

veta att de har stöd från sina chefer. För att detta tankesätt ska fungera understryker cheferna 

själva att det är av stor vikt att de som ledare arbetar med relationen till sina medarbetare. De 

upplever att ju bättre relation de lyckas skapa, desto tryggare medarbetare. Två målande citat 

som en av respondenterna sa lyder så som följer; 

 

De anställda kan lita på mig som person – det är jätteviktigt för att skapa motivation 

(Intervjuperson 3).  

 

Blåser det ställer jag mig framför dem, är det medvind så ställer jag mig bakom 

(Intervjuperson 3). 

 

Alla individer har ett trygghetsbehov, och i ovanstående resonemang kan tydliga kopplingar till 

det ses. För människor i västvärlden utgörs det av bland annat att ha en säker anställning där 

individen trivs och mår bra. I den här analysen är det författarnas avsikt att tolka Maslows 

begrepp (1987) vidare för att kunna implementera begreppet på arbetsplatsnivå. Det är 

betydelsefullt för alla individer att känna en trygghet, dels i att överhuvudtaget inneha en 

anställning men framförallt att känna ett stöd på arbetsplatsen från chefer och andra 

medarbetare. Trygghet i den här bemärkelsen relateras till tillit som utgörs av ömsesidigt 

förtroende och förståelse i det dagliga arbetet (Maslow 1987).  

 

4.1.2 Öppet klimat stärker samhörigheten  

 

Utöver tillit är arbetsmiljön en central del av arbetet enligt respondenterna. Det anses av 

cheferna vara värdefullt att det är så kallat ”högt till tak” på arbetsplatsen. Med det menar 
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cheferna att det dels bör finnas en öppen dialog mellan cheferna och arbetstagarna både när det 

gäller positiv och negativ kritik, men att det också ska vara ett öppet klimat arbetstagarna 

emellan för att trivas som bäst. Citatet beskriver vidare; 

Det där småpratet måste få leva. Har man inte småpratet i en organisation så tror jag 

den är dömd att misslyckas, för då blir det tyst och en tyst organisation är det värsta 

för utvecklingens skull (Intervjuperson 2). 

Cheferna återkommer till att det är a och o att ha en bra relation till sina anställda, och precis 

som nämnt ovan angående trygghetsbehovet arbetar cheferna hela tiden med att lära känna sina 

medarbetare och för att kunna stötta dem individuellt på bästa sätt. Även det mönstret kan med 

fördel implementeras och associeras kring samhörighetsbehovet i Maslows modell (1987). Alla 

individer har behov av att tillhöra en grupp av något slag, exempelvis en arbetsgrupp 

innehållande både kollegor och chefer (Maslow 1987). Det märks tydligt att respondenterna 

arbetar aktivt för att samhörighetsbehovet ska uppfyllas för de anställda bland annat genom 

snabb återkoppling. 

 

4.1.3 Vikten av feedback  

 

Cheferna som intervjuats anser att feedback är en oerhört betydelsefull motivations- och 

utvecklingsfaktor. De återkommer till att det är betydelsefullt att ge både positiv och konstruktiv 

feedback till sina arbetstagare för att veta att de gjort något bra, eller om det är något som måste 

förbättras. Det bör även understrykas att de anser att feedbacken skall vara tydlig, och inte bara 

komma i förbifarten, vilket stödjs av Augner (2009) som förespråkar att feedbacken ska komma 

i direkt anslutning till det inträffade.  

 

Sorterad feedback är väldigt viktigt. Säg inte bara ”det där var bra”, utan ”det där 

var bra för att… ” (Intervjuperson 3). 

 

Respondenterna anser vidare att feedback är ett kraftfullt motivationsverktyg, dels för att 

bekräfta medarbetaren vid en god prestation, men det är även ett medel att ta till om någon inte 

längre arbetar mot uppsatta verksamhetsmål – vilket är oerhört centralt i den kommunala 

verksamheten av många skäl enligt respondenterna. Människor som antingen får positiv 

feedback under en befordran eller negativ feedback under ett förebyggande arbete har högre 

motivation, än personer som får feedback som är oförenlig med individens styrning (Latham & 

Pinder 2005). 

 

Konstruktiv feedback är till skillnad från negativ feedback mer utvecklande i sin karaktär och 

beskriver både vad som bör förändras och även på vilket sätt det kan förändras (Fellinger 2007). 

Vidare bör feedbacken ske så snabbt som möjligt i anslutning till det inträffade och vara en 

snabb, konkret och relevant återkoppling så att arbetstagaren kan relatera och reflektera över 

händelsen omedelbart (Augner 2009). Respondenterna är helt eniga med ovanstående synsätt 

kring återkoppling och belyser ytterligare och mer ingående när och hur feedbacken bör nå 

medarbetaren; 
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Ge feedback och tala om att det där gjorde du bra, men mer än en klapp på axeln, 

man måste sätta sig ner och fördjupa vad man tycker är bra (Intervjuperson 2). 

Cheferna anser att den omedelbara återkopplingen är av stor vikt för att medarbetarens 

utveckling skall fortlöpa i en snabbare takt.  

 

4.1.4 Utvecklingsmöjligheter skapar motivation 

 

I den undersökta kommunala verksamheten beskriver cheferna att det finns mycket goda 

möjligheter att utvecklas. Det anses att arbetsgivaren är frikostig med vidareutbildningar, och 

cheferna uppmuntrar medarbetarna att själva ta initiativ till att genomföra dem. Det för att få 

medarbetare som tycker att arbetet blir roligare, men även i förlängningen en verksamhet som 

utvecklas i takt med att kompetensen ökar. 

Ett ytterligare perspektiv cheferna berättar om är att det finns olika motivationsbehov, beroende 

på vilken generation medarbetarna tillhör. Cheferna uppfattar att de yngre medarbetarna som 

tillhör generation Y, till en stor del av tiden törstar efter att lära sig mer, få ta mer ansvar och att 

få förmedla sin kunskap till andra via exempelvis föreläsningar (Parment 2008). Generation X 

befinner sig istället på ett stadie där rättvisa anses vara centralt (Earle 2003). Det är naturligtvis 

en allmän bedömning, men ändå ett mönster cheferna har extremt klart för sig. Det beskrivna 

beteendemönstret kan med fördel förklaras med Maslows modell, där de yngre medarbetarna 

befinner sig högt upp i toppen och de äldre i mitten där trygghet och samhörighet återfinns 

(Maslow 1987). Generellt söker de yngre medarbetarna motivationsfaktorer i form av 

intressanta arbetsuppgifter, möjlighet till utveckling, och så vidare, medan den äldre 

generationen enligt intervjusvaren verkar vara mer inställda på hygienfaktorer, såsom rättvisa 

löner (Herzberg 2002). Ett målande exempel på det är följande citat; 

Jag tror att folk är mer intresserade av att ha intressanta arbetsuppgifter som är 

utvecklande. Förr i världen fick man ett jobb och då trodde man att man skulle sitta 

där tills man gick i pension. Idag ska det hända lite mer och man vill gå vidare vilket 

jag ser som en stor utveckling. Idag håller det inte med att motivera med lön som 

det gjorde förr, men det har med individualiseringen att göra och här måste man 

göra en bedömning från fall till fall (Intervjuperson 1). 

Yrkeskategorierna och medarbetarna som återfinns i den kommunala verksamheten, arbetar i 

stor utsträckning med arbetsuppgifter de finner givande och intressanta oberoende av 

exempelvis löneförhållandet. Löner är något cheferna diskuterat i relativt liten utsträckning, 

men analysen handlar om en offentlig verksamhet, och det beskrivs av en respondent att 

löneläget inte är det allra bästa. I verksamheten vägs det ofta istället upp med värdefulla 

arbetsuppgifter som håller medarbetarna motiverade på ett annat plan än via lönekuvertet. Det 

illustreras med fördel genom Herzbergs tvåfaktorteori (2002) där bra motivationsfaktorer, 

såsom utvecklingsmöjligheter eller trivsamma arbetsuppgifter ofta väger upp sämre 

hygienfaktorer vilket i det här fallet utgörs av låga löner. 
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4.1.5 Spårbarhet 

 

I den kommunala verksamheten är policys delvis lagstadgade vilket i sin tur minskar 

beslutsmakten. Kommunens egna stadgar försöker dock göra så att medarbetarna ska känna sig 

friare i sitt ansvarstagande och ta vara på sina utvecklingsmöjligheter, naturligtvis inom ramarna 

för lagen. Det är upp till cheferna att se till att det tänket genomsyras i hela leden ända längst 

ner i organisationen. En respondent nämner ordet ”spårbarhet” som ett nyckelord till att skapa 

motivation genom följande resonemang; 

 

Det är viktigt att kunna visa att ”det här är ditt bidrag till den här helheten” 

(Intervjuperson 3). 

 

Cheferna anser att det arbetssättet ställer ett stort krav på kommunikation, då det är angeläget att 

alla medarbetare förstår vad målet är och hur de tillsammans med sin chef ska ta sig dit. Som en 

slags bonus i det arbetet lär cheferna samtidigt att känna sina medarbetare i större utsträckning, 

vilket oftast leder till en bättre relation och en harmonisk arbetsmiljö (Johansson 1998).   

 

4.1.6 Behov av prestation, samhörighet och makt 

 

Genom intervjuerna framkom ett tydligt prestationsbehov hos cheferna i den kommunala 

verksamheten, där drivkraften att nå verksamhetsmålen är genomsyrande. Målen driver dem att 

motivera sina anställda i den dagliga verksamheten till att uppfylla målen och bryta ned 

prestationen på individnivå. De kommunala respondenterna belyser återigen hur betydelsefullt 

det är, i arbetet med motivation, att alla prestationer skall ha en hög spårbarhet till en viss 

individ.  

 

Motivation är att varje person har en egen drivkraft att vilja lyckas med sitt uppdrag, 

att varje person känner ett ansvar att lyckas med det man företar sig  

(Intervjuperson 4). 

Kommunen har en egen värdegrund, vi jobbar utifrån de här kriterierna, vad är vi till 

för och hur ska vi jobba för att uppfylla kraven? Det är mycket vår motivation. 

(Intervjuperson 1). 

Det finns tydliga kopplingar mellan respondenternas svar och McClellands motivationsteori 

som är baserad på behoven prestation, samhörighet och makt (Abrahamsson & Andersen 2005). 

Ledarskapsteorier belyser vilka behov som bör vara genomslående för ett framgångsrikt 

ledarskap. Ledarna kännetecknades av att de kände en stark dragningskraft till situationer och 

händelser där de själva kunde påverka och finna lösningar, som belyser kopplingen till 

prestationsbehovet. Ledarna med stort prestationsbehov har större chans att avancera i större 

företag om de ansvarade för ett fåtal anställda vilket passar in på samtliga respondenter i den här 

studien. De återkom gång på gång till vad målet i verksamheten var och vart de ville nå med 

hjälp av värdegrunden (Abrahamsson & Andersen 2005). 
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När det gäller maktbehovet genomsyras det av en vilja att leda sina anställda och styra dem till 

rätt beslut i verksamheten. Det tillsammans med att vara tydlig och autentisk i sitt ledarskap var 

ett återkommande svar bland respondenterna. En framgångsrik ledare har ett större maktbehov 

än prestationsbehov, vilket inte överensstämmer med respondenterna. Det har troligtvis med att 

göra att de i sin tur är underordnade större beslutsmakt och inte själva har det övergripande 

ansvaret för verksamheten, men även att de blir styrda av kommunens värdegrund och inte 

själva kan styra till fullo vilka beslut som skall tas (Abrahamsson & Andersen 2005). 

 

Det är viktigt att vara autentisk i sig själv. De anställda ska veta att de alltid kan lita 

på sin chef, chefens värderingar och personlighet (Intervjuperson 3). 

Jag vill känna att jag kan påverka andra (Intervjuperson 4). 

Ett behov av samhörighet kommer på tal vid upprepade tillfällen och det känns som en tydlig 

stöttepelare för cheferna att känna tillhörighet till sina medarbetare och känna att de arbetar 

tillsammans mot det uppsatta målet. Enligt en av respondenterna (Intervjuperson 3), är det 

centralt att alla medarbetare är medvetna om och strävar mot att uppnå verksamhetens mål och 

visioner som finns formulerade i värdegrunden.  

 

Min del i uppdraget är att se till att mina medarbetare stöttar vår verksamhet. Har vi 

medarbetare som inte gynnar det uppdraget, ska de inte vara här och då är det mitt 

uppdrag att se till att de kommer här ifrån (Intervjuperson 1).  

 

Den tredje och sista behovsfaktorn hos ledaren är samhörighetsbehovet, där den sociala 

samhörigheten till sina anställda är stark. Enligt McClelland (Abrahamsson & Andersen 2005) 

kännetecknas inte det behovet som ett recept på en framgångsrik chef, men enligt 

respondenterna är det otroligt angeläget att ha starka band till sina anställda.   

 

Alla ska känna ett driv att nå målen tillsammans, gemensam ”yta” (Intervjuperson 

3). 

 

4.1.7 Frihet under ansvar 

Trots att arbetet för medarbetarna i stor utsträckning är lagstadgat uppmuntrar cheferna dem att 

våga ta egna beslut inom de ramar de kan röra sig. På grund av lagarna har de anställda höga 

krav på sig, men tack vare stödet från sina chefer kan medarbetarna ändå bibehålla en hög 

egenkontroll. Sambandet mellan höga krav, men samtidigt en bra kontroll gör att de har en 

balanserad arbetsplats som faller inom ramen för aktivt arbete, och yrken av det slaget beskrivs 

vidare vara mycket betydelsefulla. De anställda har en hög arbetsbelastning, men de innehar 

samtidigt verktygen att hantera uppkomna situationer. Förutsättningarna att medarbetarna själva 

kan påverka arbetet är ytterligare en faktor som ökar motivationen enligt Karasek och Theorell 

(1990). 
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Undersökningar inom branscher av liknande slag, spår att utvecklingen i besparingstider går 

mot en allt tyngre arbetsbörda. Allt mer ansvar läggs på medarbetarna samtidigt som stressen 

faktiskt ökar enligt respondenterna, vilket stämmer överens med den undersökta verksamheten. 

En av våra respondenter (Intervjuperson 2) redogör för att de tidigare haft mer utrymme för att 

utnyttja medarbetarnas egen kreativitet än de har nu. Lagarna och kraven har ökat och 

personalen har själva fått ta ett steg tillbaka och anpassa sig - och om Knudsen m.fl:s studie 

(2011) är pålitlig, kanske de har rätt i att Karaseks synsätt är aningen föråldrat. 

 

4.1.8 Ledarskapets påverkan på individen 

 

När det gäller situationsanpassat ledarskap så genomsyras det i alla intervjuer i den kommunala 

verksamheten, då respondenterna betonar vikten av att situationen ställer krav på vilket 

ledarskap som behövs. Cheferna beskriver att det är betydelsefullt att vara lyhörd för att skapa 

en god relation till varje medarbetare. Relationen i sig uppmuntrar ofta medarbetarna att vilja ta 

eget ansvar och utvecklas mer i sin yrkesroll. 

 

Kommunikation är det viktigaste för att nå fram till medarbeten och få fram vad 

som motiverar just denne (Intervjuperson 2). 

Cheferna i kommunen nämner vid upprepade tillfällen vikten av att kommunicera med 

medarbetarna och hur betydelsefullt det är att ”lyssna på medarbetarnas idéer”.  

De som chefer ska bedöma varje individ för sig för att få reda på vilken ledarstil som passar bäst 

för situationen utifrån vardera medarbetarens mognadsnivå (Hersey & Blanchard 1991). Det 

märks tydligt att cheferna tagit fasta på att bemöta individerna på deras mognadsnivå, då en av 

respondenterna uttryckligen beskriver att de; 

 

Bryter ned värdegrunderna till individnivå och ifrågasätter; vad betyder de här 

satserna för dig? (Intervjuperson 1). 

 

Via respondenternas svar utläses även vid ett flertal tillfällen hur grundläggande det är att 

bemöta medarbetarna individuellt. Dels för att ”det handlar mycket om att lyssna in och göra 

olika lösningar för olika personer, för det funkar inte lika för alla” (Intervjuperson 4) och dels 

för att det är ”medarbetarna som tillsammans lyfter hela verksamheten” (Intervjuperson 4).  Det 

är chefens personliga bedömning av medarbetarens förmåga att på egen hand klara av 

arbetsuppgiften, som är avgörande för chefens val av ledarstil, bemötande och stöttning av 

individen (Hersey & Blanchard 1991). 

 

Jag tror att det är jätteviktigt att veta varför man är på jobbet, varför ska jag vara 

här? Vad är mitt bidrag till det här? Jag jobbar mycket med att mina medarbetare 

ska veta vad de har för uppdrag och sedan hjälps vi åt att komma dit  

(Intervjuperson 3). 
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4.2 Privat verksamhet 

4.2.1 Arbetsmiljön påverkar arbetsglädjen  

 

Respondenterna återkommer vid ett flertal tillfällen till hur betydelsefullt arbetsmiljöarbetet är 

för att skapa motivation. De nämner exempelvis att det bör vara högt till tak, ett öppet klimat 

och cheferna belyser att det är av stor vikt att medarbetarna trivs för att kunna öka, men också 

behålla motivationen (Johansson 1998). 

 

Positiva medarbetare som är glada och trivs på jobbet, det tolkar jag som jag gör 

något rätt i motivationsarbetet (Intervjuperson 6). 

 

Utifrån ovanstående citat från den privata verksamhetens respondent utläses tydligt vikten av en 

god arbetsmiljö för att öka motivationen hos medarbetarna på arbetsplatsen. Arbetet med att 

skapa en god arbetsmiljö är omfattande och tidskrävande för både arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Företagare lägger ofta den största tyngdpunkten av arbetsmiljöfrågorna vid 

trivselfrämjande uppgifter för ökad arbetsglädje (Johansson 1998).  

 

Gällande trivseln på arbetsplatsen för ökad motivation belyser respondenterna skillnaden mellan 

olika generationer, där det skiljer betydligt vad som motiverar de olika grupperna. 

Respondenterna i den privata verksamheten ser stora skillnader där den äldre generation X inom 

organisationen ser exempelvis trygghet, stabilitet, rutiner och rättvisa som primärt (Earle 2003). 

Den yngre generation Y:s primära behov består istället av flexibilitet, förändring, nyskapande 

och utvecklingsmöjligheter i verksamheten (Parment 2008). Cheferna påvisar att det gäller att 

möta de olika generationernas behov och krav rörande arbetsmiljön och trivsel. En av 

intervjupersonerna beskriver det vidare: 

 

Vi har ett brett spann på ålder och det är klart att det är olika saker som motiverar de 

olika åldersgrupperna. Jag tror att mycket av det kanske har med livssituation att 

göra? Om man är singel är man mer flexibel än om man bildat familj och så vidare 

(Intervjuperson 7). 

 

Vad som motiverar personalen är rak och ärlig återkoppling mellan chefer och medarbetare, 

gällande allt ifrån risker i arbetet till oro och rädsla rörande arbetsmiljön (Johansson 1998). Ett 

målande citat från den privata verksamheten stärker resonemanget: 

 

Motivation är när man känner sig engagerad, delaktig, och känner att man vill ta ett 

ansvar främst för verksamheten och gruppens välbefinnande (Intervjuperson 8). 

 

4.2.2 Situationsanpassat ledarskap 

 

Situationsanpassat ledarskap återkommer frekvent som ett komplement till en god arbetsmiljö 

och är en hörnsten i motivationsarbetet från respondenterna i den privata verksamheten.  



 37 

Att individanpassa verksamheten och arbeta utifrån ett situationsanpassat ledarskap ingår i den 

privata verksamhetens handlingsplan och är ett utarbetat arbetssätt som cheferna förhåller sig 

till. 

 

Jag tror jättemycket på det situationsanpassade ledarskapet och ser en enorm 

skillnad när man som chef är bra på att situationsanpassa och kliva in när jag 

behöver och backa när det behövs (Intervjuperson 5). 

 

En av cheferna belyser vikten av att det är känslan och beteendet hos medarbetaren som räknas, 

och att ledarskapet inte ska fokusera på genetiska egenskaper hos individen. Beteendet och 

handlingen hos individen är förenad med vad personen utsätts för, både när det gäller med- och 

motgångar. Alla individer har bra eller dåliga dagar på arbetet och det gäller för chefen att 

känna av situationen och leda medarbetaren på rätt spår utifrån kontexten. Ett effektivt 

ledarskap kräver beteende som matchar situationer som individen utsätts för och inte 

medarbetarens personlighet i sig (Hersey & Blanchard 2000). 

 

Det handlar om en känsla och ett beteende hos medarbetaren och inte personligheten 

(Intervjuperson 5).  

 

Lyssna mycket på gruppen och på individen och anpassa sig och ha tydliga mål 

både med mitt eget arbete och för gruppens välbefinnande (Intervjuperson 8). 

 

4.2.3 Utvecklingssamtal och feedback 

 

Cheferna inom den privata verksamheten menar att de två utvecklingssamtalen som sker varje 

år är centrala för verksamheten och framförallt för medarbetarnas personliga utveckling. För att 

cheferna skall ha underlag till utvecklingssamtalen är det vitalt att de arbetar aktivt med att 

stärka relationen till sina medarbetare genom det situationsanpassade ledarskapet. Det första 

mötet leder fram till en utarbetad handlingsplan innehållande mål och visioner på individnivå. 

Några månader senare följs målen upp för att se om individen uppfyller kraven, och utifrån det 

samarbetar de vidare för medarbetarens utveckling inom verksamheten, både personligen men 

även inom arbetsgruppen. De individuella utvecklingssamtalen med inriktning på personliga 

utvecklingen leder fram till den individuella lönesättningen som medarbetaren därmed själv kan 

vara med och påverka.  

 

När jag och min medarbetare satte oss med utvecklingssamtal så fyller man i en  

mall innan och vi var så sjukt överens när vi ser styrkor och potentialer.  

Vi var så rörande överens att det blev fånigt, då är det häftigt! (Intervjuperson 5). 

 

Chefernas viktigaste uppgift i utvecklingssamtalet är deras personliga bedömning av 

medarbetarens förmåga att på egen hand klara av uppgifter i den dagliga verksamheten, och det 

är här chefernas val av ledarstil kategoriseras. Ledarstilen anpassas efter medarbetarens 

mognadsprocess och som ovan beskrivits i avsnittet om situationsanpassat ledarskap, handlar 

det om uppgiftsorientering och relationsorientering (Hersey & Blanchard 2000). 
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Lyssna är det viktigaste för att öka motivationen och ge dem de förutsättningar som 

krävs för att bli mer motiverade (Intervjuperson 6). 

 

Studiens undersökta chefer ägnar alla mycket tid till medarbetarnas utvecklingssamtal och 

belyser att det är det största arbetet med feedback som sker via samtalen. Målet med feedbacken 

är att återkopplingen skall nå högst upp i den så kallade feedbacktrappan, där mottagaren 

medvetet förändrar sitt beteende och tar till sig alla råd från chefen eller medarbetaren (Augner 

2009). Feedbacken mellan medarbetarna i verksamheterna är också en central pusselbit för att få 

verksamheten att flyta och utvecklas. Respondenterna menar att det också måste vara tillåtet och 

lära sig av felen; 

 

Det är okej att göra fel, vi lär alla av våra misstag (Intervjuperson 7). 

 

Vidare kopplas resonemanget samman med att medarbetare som antingen får positiv feedback 

under befordran eller negativ/konstruktiv feedback under ett förebyggande arbete har högre 

motivation än de medarbetare som får feedback som är oförenlig med deras styrning (Latham & 

Pinder 2005). Resonemanget belyses ytterligare genom en av den privata verksamhetens chefer; 

 

Jag uppmanar mina medarbetare till att testa och våga komma med idéer och 

möjlighet att få ansvar att genomföra dem. Jag förespråkar att man ansvarar för sin 

egen utveckling, men jag hjälper till att stötta det som efterfrågas (Intervjuperson 6). 

 

4.2.4 Självständighet i arbetet 

 

I den privata verksamheten finns en etablerad känsla kring att vara öppen med att ge sina 

medarbetare frihet under ansvar. Cheferna uppmuntrar medarbetarna att försöka ta egna beslut 

och prova egna idéer för att i förlängningen ta eget ansvar för sina handlingar. Den processen 

menas även vara en del i medarbetarens egen utveckling som individen själv får ta ansvar för, 

med stöd och verktyg från sin chef. Respondenterna beskriver att de under varje 

utvecklingssamtal för en dialog med medarbetarna där de får feedback på vad individen önskar 

att utveckla i sin yrkesroll.   

 

På den aktuella arbetsplatsen kan det enligt cheferna anses att medarbetarna har mycket goda 

arbetsförhållanden. De har relativt strikta ramar och riktlinjer i sin verksamhetsgrund, men 

cheferna arbetar hårt med att uppmuntra medarbetarna att utnyttja det utrymme som finns för att 

utvecklas både som person och i sin yrkesroll. Som ett stöd i att få medarbetarna att våga, 

förespråkar samtliga respondenter att det är mänskligt att göra fel, och att medarbetarna ska veta 

att de alltid stöttas av sin närmsta chef (Karasek & Theorell 1990). Följande citat är målande för 

att beskriva hur tankesättet implementeras i verksamheten; 

 

Jag tror att mina medarbetare klarar det de tar till sig och förväntar mig att man ber 

om hjälp om man känner att man behöver det (Intervjuperson 8). 
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Mina medarbetare älskar att jobba självständigt, vilket de uppskattar att de får! Jag 

ser till att de hanterar det och har verktygen, frihet under ansvar (Intervjuperson 5). 

 

4.2.5 Närvarande ledarskap stärker kommunikationen 

 

För den privata verksamhetens chefer är närheten till de anställda en grundläggande del i det 

dagliga arbetet. De anser att de som chefer får en helt annan relation till medarbetarna om de 

känner dem på djupet. En av respondenterna understryker vikten av att om chefen känner till 

sina medarbetares berg- och dalbanor, så är det lättare att motivera dem via situationsanpassat 

ledarskap. Att sedan se att motivationsarbetet lyckas bidrar i sin tur med ännu mer energi till 

chefen i fråga att fortsätta arbeta för att främja arbetsmotivationen. 

 

När jag och min medarbetare satte oss med utvecklingssamtal så fyller man i en  

mall innan och vi var så sjukt överens när vi ser styrkor och potentialer.  

Vi var så rörande överens att det blev fånigt, då är det häftigt! (Intervjuperson 5). 

 

Att lyssna beskrivs återkommande som ett av de viktigaste verktygen för att öka motivationen 

hos varje individ, för att kunna förstå vad just den personen motiveras av. För att kunna skapa 

relationen till varje medarbetare som inger förtroende att dela med sig av vad som är bra och 

dåligt på arbetsplatsen krävs enligt cheferna en stor delaktighet. Att aktivt utföra samma 

arbetsuppgifter som sina medarbetare är i den här verksamheten en förutsättning för att skapa 

den värdefulla närheten. Det tydliggörs genom citatet; 

 

Jag tror på att det är svårt att motivera från en stol (Intervjuperson 7). 

 

Samhörighet och snabb feedback på prestationer upplevs vara en av de största 

framgångsfaktorerna i den privata verksamheten, som ett strategiskt verktyg för att behålla sina 

medarbetare. Den privata arbetsgivaren är aktiv inom en bransch som inte lägger vikt på 

exempelvis utbildning, vilket troligtvis gör att personalomsättningen blir högre. Det är därmed 

av stor vikt i ekonomiskt syfte att kunna motivera personalen att stanna kvar för att hålla nere 

rekryteringskostnader.  

 

Det är motiverande att jobba tillsammans med andra och se att vi kan göra  

någonting bättre, och ta oss framåt (Intervjuperson 8). 

 

En känsla av att det privata företaget håller hårt på hygienfaktorer såsom personalpolitik, 

arbetsmiljö och arbetsledning uppstår efter intervjuerna. Trivsel, personlig kännedom och 

gemensam utveckling upplevs mer som en framgångsfaktor och det hierarkiska arbetssättet 

uteblir i och med chefernas delaktighet och närhet i den dagliga verksamheten. Naturligtvis 

finns både hygien- och motivationsfaktorer (Herzberg 2002) på arbetsplatsen, men 

tyngdpunkten verkar primärt ligga på tryggheten i allmänhet. 
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4.2.6 Eget ansvarsområde  

 

Som ett steg i utvecklingsarbetet hos medarbetarna delar cheferna gärna med sig av ansvaret 

nedåt i ledet. Cheferna iakttar vilka medarbetare som kan och vill axla ett större ansvar, och ger 

dem möjlighet till att göra det. Ansvarsområdet behöver inte alltid vara stort, men känslan att 

vara behövd och betydelsefull i större utsträckning ökar hos medarbetaren i fråga, enligt 

respondenterna. Cheferna menar vidare att handlingsfriheten stärker känslan av delaktighet för 

varje individ, samtidigt som motivationen ökar genom en visad uppskattning och ett stort 

förtroende från ledningens sida.  

 

Mina medarbetare drivs av att få ta mycket eget ansvar, och därför har vi utformat 

ett system för olika ansvarsområden (Intervjuperson 7). 

 

Till skillnad från andra organisationer ger inte ansvarsområdena en ökad lön, utan snarare en 

ökad arbetsmotivation hos medarbetaren. Cheferna tror att det systemet kan vara lyckat på 

grund av att medarbetare som gärna vill vara med och påverka verksamheten ser det som en 

förmån att få ett ansvarsområde, och känner en genuin glädje i systemet. De menar att det inte 

handlar om girighet och karriärsmöjligheter ur samma synvinkel som arbetssättet kan tänkas 

göra i andra organisationer.  

 

Arbetssättet tror cheferna främjar medarbetarnas personliga utveckling, för att så småningom 

kunna stiga upp i organisationen och hantera andra typer av befattningar. De får under tiden visa 

att de kan ta eget ansvar utan att vara beroende av en högre beslutsmakt, samt att de 

upprätthåller en bra sammanhållning, som är en central hörnsten i verksamheten som tidigare 

beskrivits.  

 

Systemet med egna ansvarsområden relateras med fördel till flertalet av de teorier som 

beskrivits i kapitel två. Utifrån Maslows behovspyramid (1987) befinner sig medarbetarna 

ständigt i de högsta stegen där de får uppskattning via förtroendet att tilldelas ett eget ansvar, 

samt att de kan förverkliga sig själva genom att bevisa att de kan hantera arbetet. Jämförs 

arbetssättet med Herzberg (2002), kan det förstås att cheferna tycker sig lyckas i sitt 

användande av motivationsfaktorer som ett komplement till de starka hygienfaktorer som finns i 

verksamheten. Slutligen kan det utläsas utifrån krav- och kontrollmodellen att medarbetarna här 

har en god balans mellan ansvar och verktyg till att påverka och genomföra sitt arbete (Karasek 

& Theorell 1990).  

4.3 Jämförelse mellan verksamheterna 
 

4.3.1 Den psykiska arbetsmiljön 

 

Vid en närmare jämförelse mellan verksamheterna upplever cheferna i den privata 

verksamheten att trivsel och gemenskap är det viktigaste, till skillnad mot den kommunala där 
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de istället flertalet gånger belyser vikten av samstämmighet i värdegrunden. Hos den 

kommunala verksamheten var värdegrunden stigmat för trivsel och passade individen inte in i 

värdegrunden så upplevdes stora samarbetsproblem. Hos den privata arbetsgivaren däremot ger 

cheferna en bild av att de har snabba rutiner med tillhörande åtgärder som används om de 

märker att någon medarbetare mår dåligt eller inte verkar trivas. Istället för att bestämma sig för 

att medarbetaren inte längre passar in, försöker cheferna få upp problemet till ytan och finna en 

lösning om det är möjligt i första hand. Både den privata och den kommunala verksamheten 

betonar dock vikten av en gemensam syn, öppenhet och delaktighet som det viktigaste för att 

lösa problemen kring arbetsmiljön och för att i förlängningen öka motivationen. Tankesättet är i 

enighet med Johansson (1998). 

 

Vidare anser båda verksamheternas chefer att trots strama värdegrunder att förhålla sig till, bör 

alla medarbetare få så mycket frihet under ansvar som möjligt. Med tanke på att det är två 

relativt olika verksamheter som ingår i den här studien skiljer sig arbetet naturligtvis, men 

cheferna har liknande grundidé om ämnet. Cheferna beskriver att de ger medarbetarna 

möjligheter och verktyg att själva klara av nya utmaningar utifrån kontexten och belyser att det 

är tillsammans de utvecklas. 

 

4.3.2 Närheten gör skillnad 

 

Närheten är en av de största skillnaderna i de undersökta verksamheterna. Inom kommunen 

anser cheferna att de har en god relation till sina medarbetare även om de mer eller mindre 

aldrig träffas, vilket helt går emot det privata företagets värderingar.  

 

Som beskrivit ovan är den privata arbetsgivaren aktiv på ett sätt som inte kräver en specifik 

profession, vilket ställer sig som en motpol till den kommunala verksamheten. I den krävs i de 

flesta fall en utbildning för att få en anställning, och personer som söker sig dit har enligt 

cheferna gjort ett aktivt val att arbeta i en viss bransch och är så upprymda i sina arbetsuppgifter 

att en nära kontakt med chefen kan kännas överflödig. Den privata verksamheten vilar på en 

stabil grund och satsar hårt på behoven av trygghet och gemenskap. Utvecklingsmöjligheter 

finns tillgängliga och cheferna försöker uppmuntra medarbetarna att ta till vara på dem, men 

fokus är samhörighet och trivsel, vilket cheferna upplever är en stark motivationsfaktor hos sina 

medarbetare.  

 

I den kommunala verksamheten finns förvisso den grundliga stabiliteten också, men med tanke 

på att många utbildar sig före de får sin anställning antyder cheferna att de redan då befinner sig 

i de övre stegen som utgörs av uppskattningsbehov och självförverkligande. De anställda sköter 

sin egen utveckling med verktyg från sina chefer när det behövs (Maslow 1987).  

 

4.3.3 Chefernas maktbehov 

 

Cheferna i den privata verksamheten pratar mycket om prestationer som utförs där de bland 

annat använder prestationerna som ett mätinstrument i utvecklingssamtalen som en grund till 
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lönesättningen. Bedömningen handlar inte om pengar utan värdesätts enligt kategorierna; 

uppfyller, uppfyller väl, uppfyller mer än väl och överträffar. Prestationerna bidrar enligt 

cheferna till ökad motivation, delaktighet och samarbete på arbetsplatsen. Kategoriseringen 

leder enligt cheferna till ökad lön, men det är inte det som är huvudsyftet med prestationerna, 

utan det är för att lyfta fram vad medarbetaren gör bra och vad den behöver utveckla. 

 

Den kommunala verksamheten värderar också de individuella prestationerna högt, men där 

gäller det enligt cheferna för medarbetarna att passa in i värdegrunden. De anställda måste 

prestera det som krävs och framförallt arbeta i symbios med värdegrunden.  
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5. Slutsats och diskussion  

Uppsatsens sista avsnitt redogör för slutsatserna kring studiens syfte; att se vad chefer gör för 

att motivera sina anställda, om medarbetarna motiveras på samma sätt och om det finns några 

skillnader mellan privat och kommunal verksamhet när det gäller motivationsarbetet. De tre 

frågeställningarna presenteras var för sig och därefter implementeras en modell som skapats av 

författarna efter analysens färdigställande, som vi har valt att kalla ”motivationsarbetets 

kretslopp”. Den utformades för att påvisa de tydliga mönster som kunnat utläsas utifrån de 

intervjuer som genomförts, och tanken är dels att man med modellen som grund kan diskutera 

vidare kring likheter och skillnader i motivationsarbetet mellan verksamheterna. Sist återfinns 

ett allmänt resonemang kring bland annat vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda, våra 

tankar kring vad chefer kan arbeta med, samt idéer till fortsatt forskning. 

5.1 Slutsatser 
 

1. Vad gör chefer för att motivera sina anställda?  

 

Författarnas resonemang innan studien genomfördes var en tro om att verksamheternas 

motivationsarbete skulle skilja sig åt i stor grad. Tanken grundade sig i ett antagande om att 

flertalet av de motivationsfaktorerna arbetstagarna motiveras av resulterar i en monetär utgift 

för arbetsgivaren på ett eller annat sätt. Utgiften för att skapa en motiverad personal antogs vara 

mer sparsam hos kommunen än i den privata verksamheten, med tanke på att det är en offentlig 

verksamhet där allt granskas i allmänhet, och ekonomi i synnerhet. Det visade sig dock efter 

analysarbetet av intervjuerna att det inte i någon av verksamheterna är de hygienfaktorerna 

såsom höga löner och andra förmåner som är primära för arbetstagarna, enligt chefernas 

uppfattningar.  

 

Samtliga respondenter beskriver ingående vikten av ett närvarande ledarskap som kärnan i hela 

verksamheten. Att vara närvarande som chef innebär i förlängningen naturligtvis ändå en 

monetär utgift i form av tid, men det anses inte vara ett upplevt problem i någon av 

verksamheterna. Tack vare närvaron skapar cheferna en möjlighet att snabbt kunna ge både 

positiv, konstruktiv och negativ feedback på medarbetarens utförda arbete. Cheferna 

understryker att feedback är ett fungerande verktyg som kan användas i många olika situationer 

för en kontinuerlig utveckling hos medarbetaren och verksamheten i stort. Feedbacken används 

både i den dagliga verksamheten men också som en årlig rutin i form av utvecklingssamtal.  

 

Cheferna strävar efter, både lång- och kortsiktigt, att vara en förebild och en trygg stöttepelare 

för sina medarbetare. Respondenterna försöker regelbundet upprätthålla en god kommunikation 

för att medarbetaren skall känna sig sedd och uppskattad. Öppet klimat, högt till tak och 

delaktighet är hörnstenarna i arbetsmiljön som cheferna upplever bidrar till ökad trivsel och 

arbetsglädje på arbetsplatsen, både bland chefer och bland medarbetare. Trivselfrämjande 

arbetsuppgifter är enligt cheferna grunden i motivationsarbetet.  
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Cheferna lägger även stor vikt vid att medarbetarna skall ha stor frihet under ansvar, då de anser 

att det är betydelsefullt för varje individs enskilda utveckling så länge det är i linje med 

verksamhetens mål, visioner och värdegrund. Cheferna berättar att de uppmanar sina 

medarbetare till att ta egna initiativ och komma med egna förslag på lösningar utan att i förhand 

få godkännande. Det kan exempelvis handla om att ge medarbetarna ett eget ansvarsområde för 

att öka självständigheten och delaktigheten samt för att stärka individens spårbarhet. 

Individernas utveckling är betydelsefull i och med att tid och kostnader kring rekrytering kan 

undvikas i större utsträckning om personalen trivs, samt att verksamheten utvecklas i takt med 

humankapitalet.  

 

2. Upplever cheferna att de motiverar sina arbetstagare på samma sätt eller 

anpassar de sig efter individens behov utifrån kontexten? 

 

Cheferna understryker att det är betydelsefullt att se varje individ var för sig och anpassa 

ledarskapet efter individernas olika behov. De menar att det är centralt att skilja mellan en 

känsla och ett beteende hos medarbetaren och understryker att det inte handlar om 

personligheten utan situationen i sig. Medarbetarna stöter hela tiden på olika problem och 

situationer i den dagliga verksamheten och det gäller för cheferna att uppmärksamma vad varje 

individ behöver för stöd i det aktuella läget. Det situationsanpassade ledarskapet anses av 

cheferna behövas oberoende av medarbetarnas mognadsnivå och kompetens. Cheferna menar 

att genom att möta individerna på den nivå som de behöver just då reduceras risken för 

missförstånd vilket bidrar till en högre arbetsmotivation. 

 

Cheferna beskriver vidare att de bör vara lyhörda kring vilka medarbetare som önskar snabbare 

utveckling för att klara av att ge dem de verktyg som behövs. Det kan innefatta allt från 

kompetensutveckling via utbildningar till en klapp på axeln vid ett väl utfört arbete, beroende på 

var individen befinner sig idag och vad medarbetaren har för mål och visioner.  

 

Respondenterna belyser även att det är stor skillnad mellan olika generationer vad som 

motiverar, vilket gör det ännu mer centralt att vara uppmärksam på varje individ för sig. 

Cheferna ser ett mönster i att de yngre medarbetarna motiveras av att ha karriärmöjligheter, 

flexibilitet i arbetet och frihet under ansvar. Som kontrast till de yngres önskemål värdesätter de 

äldre istället trygghet, rättvisa och stabilitet. Cheferna förklarar det med att medarbetarna 

generellt sett befinner sig i olika stadier i livet som kräver olika typer av förutsättningar på 

arbetet.   

 

3. Finns det skillnader i motivationsarbetet inom privat och kommunal 

verksamhet? 

 

En av studiens slutsatser är att motivationsarbetet indirekt inte skiljer sig i särskilt stor grad hos 

de intervjuade cheferna. Respondenterna understryker vikten av liknande faktorer såsom 

närvaro, mycket kommunikation och tillit, så skillnaden som kan ses är hur de implementerar 

arbetssätten i just sin arbetsgrupp. Med andra ord ses motivationsarbetet som högst individuellt 

utefter chefens personlighet och arbetssätt, och är inget som på de undersökta arbetsplatserna 



 45 

regleras utifrån verksamheten i större utsträckning. 

5.2 Motivationsarbetets kretslopp  
 

Efter en noggrann analys av intervjumaterialet kan författarna dra slutsatsen att närheten är 

kärnan i hela motivationsarbetet, där det hela verkar te sig som en kedjereaktion. Ju oftare 

cheferna träffar sina medarbetare, desto mer lär de känna varandra på ett allt djupare plan. När 

cheferna får tillgång till det innersta rummet hos sina medarbetare vet de exakt vilka 

arbetsuppgifter de finner stimulerande, vilken tid på dagen de arbetar som mest effektivt eller 

när det är som mest lämpligt att ha ett utvecklingssamtal. Om medarbetaren känner att chefen 

kommer nära, men ändå lämnar en viss distans och respekt är det ett läge som båda parter 

vinner på, eftersom ömsesidig respekt lär växa fram i rask takt. Med den ömsesidiga förståelsen 

och respekten i relationen mellan chef och medarbetare öppnas en ny arena upp dem emellan 

där de innersta tankarna och åsikterna kan utbytas. För chefen blir det naturligtvis en stor 

tillgång som gör att det är lättare att både operativt och strategiskt behålla positiva och 

motiverade medarbetare som vågar säga ifrån om något är fel. Om kommunikation av det här 

slaget upprätthålls får cheferna även det situationsanpassade ledarskapet med på köpet, av att 

bara ha en god relation och vara lyhörd!  

 

Nedan har författarna skapat en egen figur som illustrerar händelseförloppet i 

motivationsarbetet. Hur lång tid det tar för chefen att skapa en bra relation med varje enskild 

medarbetare beror givetvis på personkemin dem emellan och kontexten.  

 

 
 

Figur 5: Författarnas figur för ”motivationsarbetets kretslopp” 

 

Modellen illustrerar att chefen inleder relationen med en ny medarbetare genom att vara lyhörd 

för individens kompetens och behov för att kunna skräddarsy arbetsuppgifter efter personen i 

största möjliga mån. Kan det göras vinner chefen medarbetarens respekt och tacksamhet, vilket 

även utvecklas till en vunnen tillit. När den finns har de båda parterna troligtvis arbetat upp en 

god relation, och från det utgångsläget är det relativt enkelt för chefen att skapa en hög 

arbetsmotivation hos medarbetaren.  

Lyhördhet 

Respekt 

Tillit 

Relation 

Motivation 
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När de gemensamt arbetat sig runt första varvet i ”kretsloppet” fortsätter arbetet kontinuerligt 

med att lyssna, visa ömsesidig respekt och för att behålla motivationen. Figuren implementeras 

därför med fördel även i en stabil relation mellan chef och arbetstagare, fast med en annan 

tidsaspekt. Båda parter fortsätter att vara lyhörda för varandras åsikter som de respekterar. 

Tilliten och den goda relationen består automatiskt om lyhördheten och respekten bevaras. 

Motivationen stannar slutligen kvar hos medarbetaren om kretsloppet, eller indirekt relationen 

chef och medarbetare emellan, är i gott skick.  

 

Syftet med att skapa illustrationen är för att tydligt påvisa de likheter och skillnader som 

påvisats i de undersökta verksamheterna, samt att understryka vikten av närhet till sina 

anställda. Studiens undersökta verksamheter bedriver liknade motivationsarbete, det som dock 

skiljer verksamheterna är att kommunens chefer och medarbetare har fysiskt åtskilda 

arbetsplatser i större grad. Vad författarna i studien belyser är att kommunens chefer går miste 

om den vardagliga kontakten och de har inte möjlighet att vara lyhörda på samma sätt för 

medarbetarnas signaler, vilket gör att de tappar en central hörnsten i motivationsarbetet.  

 

I den privata verksamheten arbetar cheferna operativt i den dagliga verksamheten med liknade 

uppgifter som medarbetarna. Det gör att de hela tiden har uppmärksamhet riktad mot 

medarbetarna och snabbt kan skapa ömsesidig respekt, samt i allmänhet underhålla den goda 

relationen figuren ovan illustrerar. Författarnas slutsats är att chefens närhet och underhållande 

av relationerna till medarbetarna i symbios med passande arbetsuppgifter, bidrar både till att 

skapa och att kunna behålla en hög arbetsmotivation i arbetsgruppen. 

5.3 Diskussion 
 

Diskussion kring slutsatserna  

 

Som tidigare beskrivet tror vi att den stora skillnaden mellan hur verksamheterna lyckas med 

motivationsarbetet finns i arbetsplaceringen. I den kommunala verksamheten är cheferna i högre 

grad utspridda från sina medarbetare och/eller har enskilda kontor, vilket kan kännas som en 

avskärmning ur medarbetarnas perspektiv. Hos det privata företaget deltar cheferna aktivt i 

driften en stor del av sin arbetstid, och när de inte gör det befinner de sig i sitt öppna 

kontorslandskap som medarbetarna har fri tillgång till. Kontrasten mellan tillgängligheten hos 

cheferna kan enligt oss bidra till olika grad av arbetsmotivation hos medarbetarna. Hos oss 

infinner sig ett kritiskt förhållningssätt till att de kommunala cheferna kan skapa den genuina 

relationen som de påstår att de har, till medarbetare de så sällan träffar, när jämförelsen är ett 

företag där cheferna deltar operativt och aktivt i alla dagliga sysslor för att behålla relationen till 

sina medarbetare? 

 

Vi vill även lyfta fram att det finns vissa maktskillnader i organisationsstrukturerna. I den 

kommunala verksamheten kan en tydlig hierarkisk styrning ses till skillnad från den privata, där 

ledningens önskan är att alla medarbetare är på samma nivå men med olika arbetsuppgifter.   
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Några centrala delar som snabbt förtydligar skillnaderna i styrningen är exempelvis att i den 

kommunala verksamheten sitter chefer i enskilda kontor i motsats till den privata där cheferna 

är placerade i ett öppet kontorslandskap. Ett öppet kontorslandskap symboliserar enligt oss 

delaktighet, teamkänsla, ökat samarbete och motverkar maktuppdelningar.  Gällande chefernas 

behov kan tydliga kopplingar ses med McClellands (Abrahamsson & Andersen 2005) 

behovsteori rörande prestation, samhörighet och makt. Det är angeläget att de olika behoven 

finns i chefens ledarstil men här finns skillnader mellan verksamheterna.  

 

Samhörighetsbehovet skiljer en hel del mellan verksamheterna och vi får en känsla av att 

samhörighet, gruppkänsla och gemenskap är ledorden i den privata verksamheten. En central 

del i samhörighetsbehovet är som tidigare nämnt kontorslandskapet, som ger en ökad 

delaktighet och ett arbetssätt som drivs av att tillsammans skapa en gemensam arbetsplats 

(Abrahamsson & Andersen 2005). Även den kommunala verksamheten arbetar kontinuerligt 

med att öka samhörigheten men som författarna belyser tidigare i analysen så arbetar de inte 

lika fysiskt nära sina medarbetare och inte heller med liknande uppgifter, utan där ökar känslan 

av makt istället för samhörighet. Inom de båda verksamheterna finns hierarkiska skillnader, men 

de upplevs mer framträdande och omtalade inom den kommunala verksamheten.  

 

Vi tror det kan bero på att den privata verksamhetens värdegrund vilar mycket på 

hygienfaktorer, medan den kommunala verksamheten innehar fler motivationsfaktorer i form av 

eget ansvar och utvecklingsmöjligheter. Naturligtvis finns både hygien- och motivationsfaktorer 

på båda arbetsplatserna, men cheferna arbetar strategiskt och operativt med dem på olika sätt 

(Herzberg 2002). 

 

Idéer till fortsatt forskning 

 

Efter genomförande och sammanfattning av undersökningen tycker vi att det finns intressanta 

perspektiv för vidare forskning inom området. Förslagsvis kan det vara intressant att i samma 

verksamhet istället undersöka vad medarbetarna anser att cheferna gör i praktiken för att 

motivera dem. Stämmer deras syn överens med vad cheferna tycker att de gör? Det skulle vara 

värdefullt för båda parter att se om motivationsarbetet får den önskvärda effekt som ledningen 

vill att den ska få.  

 

Ökad medvetenhet 

 

Efter en jämförelse av teorin och empirin i studien så blir det tydligt för oss att cheferna 

använder sig mycket av vedertagna teorier inom motivations- och ledarskapsområdet.  

Det är synnerligen tydligt kring situationsanpassat ledarskap som samtliga respondenter 

använder sig av både operativt och strategiskt. Vad vi kunnat utläsa från intervjumaterialet är att 

medarbetarna kanske inte alltid förstår meningen med det arbetssättet. Skillnaderna mellan 

generationerna är tydliga, då det kan uppstå missförstånd om exempelvis någon av de yngre får 

någon form av ytterligare ansvar eller befogenheter. De äldre kan då se det som en orättvisa 

eftersom de varit i tjänst längre och de kan känna sig åsidosatta. Vad som blir tydligt i 
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resonemanget är att cheferna skulle tjäna på att öka medvetenheten hos medarbetarna angående 

att alla individer har olika behov, personligheter och drivkrafter beroende på kontexten. 

 

Vi ger som förlag till cheferna att ha någon form av seminarium eller kurs kring grunderna i 

situationsanpassat ledarskap och syftet med att på ett bra sätt behandla alla olika utifrån 

mognadsnivån. Vidare kan förklaras via exempelvis Maslow och Herzbergs motivationsteorier, 

eller forskningen kring genration X och Y, att medarbetarna i de olika generationerna drivs av 

olika faktorer och att de därmed befinner sig på olika plan. Det tror vi skulle vara bra för att öka 

förståelsen och medvetenheten för chefens agerande hos medarbetarna.  

 

Vad skulle vi kunna göra annorlunda? 

 

Precis som vi nämnt i idéer till fortsatt forskning, så är vi medvetna om att resultatet skulle bli 

mer tillförlitligt om både chefer och anställda hade deltagit i undersökningen. De svar som 

cheferna delgett oss under intervjuerna kan ej säkerställas, utan kanske är ett önskvärt beteende 

som låter idylliskt att presentera. Om de arbetar så som de delgett oss i praktiken är inte något 

som vi kan styrka, men som vi ändå väljer att presentera och lita på.  

 

Vi har även resonerat kring om vi hade behövt fler respondenter för att få fler och djupare svar, 

samtidigt som vi känner att vi fick ut lagom mycket information med tanke på den tid som var 

disponibel för uppsatsen.  

 

För att få bättre och mer genuina svar från respondenterna skulle vi ha planerat in våra möten på 

ett annat sätt, då vi i vissa intervjuer kände av att respondenterna upplevde stress och behövde 

återgå till sina arbetsuppgifter.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 
 

Kan du berätta lite om bakgrunden till varför du är där du är idag?  

 

 Antal år som ledare/chef? 

 Varför valde du ett chefsjobb? 

 Ge en kort beskrivning på arbetsuppgifter 

 Antal underställda? 

 Hur kommer det sig att du valde denna arbetsplats/organisation?  

 

Motivation 
 

1. Vad är motivation för dig? 

 

2. Hur motiverar du dina anställda? 

 

3. Styr organisationen hur du som chef arbetar med motivation? 

 

4. Hur ger ni de anställda möjligheter att förverkliga sin kreativitet och sina egna idéer i 

den dagliga verksamheten?  

 

5. Vad strävar du efter att dina medarbetare ska skapa för bild av dig?  

 

6. Vilka faktorer upplever du att dina medarbetare blir mest motiverade av?  

 

7. Hur kan man enligt dig bli bättre på att motivera sina anställda till att arbeta?  

 

8. Motiverar du de anställda på samma sätt? Utveckla gärna!  

 

9. På vilket sätt upplever du att motivationsarbetet lyckas/når fram till medarbetarna?  

 

Övrigt 
 

10. Hur upplever du att motivationsfaktorerna har förändrats med tiden, det som var viktigt 

för är mindre viktigt nu och så vidare?  

 

11. Finns det någonting du vill tillägga som vi inte tagit upp eller något du vill utveckla 

ytterligare? 

 


