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Faktorer med betydelse för egen och de anställdas arbetsmotivation ur ett 
chefsperspektiv 

 
                                                         Fatemeh Shahnavaz Fili 
 
 

På alla arbetsplatser behövs motivation för både chef och medarbetare 
för att arbetet ska engagera och öka effektiviteten. Syftet med 
föreliggande studie var att undersöka vilka faktorer som individer i 
chefsposition anser påverkade anställdas arbetsmotivation, och mer 
specifikt vad chefer gör för att motivera sina anställda. Sju intervjuer 
genomfördes med personer i chefsposition inom olika branscher. 
Intervjuerna var semistrukturerade och analyserades med hjälp av 
induktiv tematisk analys. I analysen framkom ett antal teman som 
cheferna ansågs öka medarbetares motivation i vardagsarbetet, såsom 
kompetensutveckling, lön, ledarens, roll, återkoppling och delaktighet. 
Det visade sig även att de intervjuade cheferna använde ett flertal av 
dessa faktorer och även varierade dessa för att motivera sin personal 
då olika individer har olika behov.  Därmed tycktes de intervjuade att 
formerna bör anpassas för hur man skapar arbetsmotivation bland sina 
anställda och även formerna för uppmärksamhet och stöd från chefen. 
De framkomna temana diskuteras i relation till teorier som återfinns 
inom litteraturen.  

 
 
Vad är det som får människor att gå till arbetet varje dag? De flesta måste det helt enkelt för 
att tjäna sitt dagliga levebröd. Innebär det att arbetet är ett måste som består av att tjäna 
pengar och vad händer då om en individ vinner miljoner kronor på lotto och ur den aspekten 
aldrig skulle behöva återvända till jobbet? Om den frågan ställs svarar två tredjedelar att de 
skulle fortsätta jobba. Inte nog med det, hälften av dessa skulle stanna kvar på samma jobb. I 
dagens ekonomiska läge råder oro på många arbetsplatser, och samtidigt måste företagen för 
att överleva få de anställda att ge sitt yttersta. Det finns en mängd teorier och metoder för 
företagsledning, men just motivation är fortfarande ett mysterium för de flesta chefer. Delvis 
beror det på att olika människor motiveras av olika saker och på olika sätt. Andra orsaker kan 
vara att företagsstrukturerna plattas till, vilket kan skapa osäkerhet och minskad motivation 
samt att allt fler människor arbetar deltid eller på kontrakt och dessa brukar vara extra svåra 
att motivera. (Latham, 2007) 
 
Motivationsteorier och tidigare forskning 
På arbetsplatser behövs motivation för att arbetet ska engagera medarbetare och öka 
effektiviteten. En allmän uppfattning är således att individer behöver motiveras. Detta innebär 
att när en individ inte känner sig tillräckligt motiverad krävs det mycket för att få denne att 
vilja stanna kvar i företaget. Frågan är då om ledaren ska motivera alla anställda på samma 
sätt eller om denne kan använda olika metoder för att komma till rätta med individuella krav 
och behov. Något som motiverar människan enligt Bengtson (2001) är de ”mjuka” faktorerna, 
det vill säga att bli sedd och få bekräftelse men även att få arbeta i en harmonisk och 
stimulerande omgivning. Det är likaså betydelsefullt att få ta ansvar och känna att det finns 
möjlighet att utvecklas både privat och professionellt. Det har gjorts undersökningar i Sverige 
som visat att människor i allmänhet inte byter jobb på grund av bättre lön, utan det ses snarare 
som något sekundärt. I dag handlar det snarare om att bli sedd och få bekräftelse eftersom när 
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vi blir sedda utvecklas vi som människor, men det handlar även också om att få ta ansvar och 
känns sig betydelsefull (Bengtsson, 2001). Några andra faktorer är även att ha kul och trivas 
med arbetskamraterna, att få uppskattning och att vara behövd, att få ökat självförtroende 
samt känna att man växer både privat och professionellt (Bengtsson, 2001). Han menar vidare   
att även humor och glädje betyder oerhört mycket för motivationen. En rak och öppen 
kommunikation på arbetsplasten får många positiva effekter på medarbetarna av den orsaken 
att det bidrar till att ge feedback på ett konstruktivt sätt som därmed leder till ökat 
engagemang (Bengtson, 2001). En del av motivationen skapas även genom delaktighet, därför 
är det viktigt med medarbetarsamtal. Syftet med medarbetarsamtal är att stimulera till eget 
ansvar. För att ta självständiga beslut inom sitt ansvarsområde behöver medarbetarna få 
information i tid om vad som ska hända och varför (Hagemann, 1990).  
 
Motivation är ett område som det har bedrivits mycket forskning kring (Gruneberg & Wall, 
1984). Begreppet motivation kan definieras som de processer som ger beteendet energi och 
riktning. Med energi menas här att beteendet har styrka i sig, är intensivt och ihållande och 
med riktning menas att beteendets syfte är att nå ett visst mål eller resultat (Reeve, 2005). Vad 
som skapar arbetstrivsel hos medarbetare har många förklaringar och skiljer sig mellan 
individer. Vissa människor vill ha ett jobb som motsvarar deras personliga intressen, något 
som visat sig kopplat till inre motivation som innebär att individer kan spendera mer tid på 
jobbet då arbetet som utförs är ett intresse (Gruneberg & Wall, 1984). Yttre motivation 
innebär däremot att individen utför ett arbete med lön som främsta syfte. Ofta är arbeten en 
kombination av dessa där man även kan bygga in motivation för att prestera genom att sätta 
upp mål där man kan bygga in motivation till att prestera genom att sätta upp mål (Locke, 
1979, refererad i Gruneberg & Wall, 1984),  
 
Enligt Abrahamsson och Andersson (2005) kan motivationsteorier i sin helhet inte förklara 
varför människor gör som de gör utan motivationsteorierna måste kompletteras med en mer 
omfattande beteendemodell. Beteenden som har att göra med de personliga orsakerna kan 
delas in i motivationsmässiga variabler, färdigheter eller variabler som hör ihop med 
personligheten och kognitiva variabler som uppfattningar, värderingar eller förståelse. 
Möjligheter består här av externa variabler. Man bör skilja på vilka värderingar människor har 
eller vad de tror på och de motiv som ger energi till ett visst beteende. För att beteendet ska 
uppstå krävs också att man ser en möjlighet till handling. Abrahamsson och Andersson (2005) 
beskriver vidare att motivation kan sägas vara hur en individs beteenden uppstår, upprätthålls 
och avslutas. Det ses inte som ett personlighetsdrag, utan motivation uppstår som ett samspel 
mellan individ och situation. Ser man till vad som påverkar en individs beteenden är det både 
motiv och värderingar som spelar in. En individs värderingar är relaterade till vilka motiven 
är. Det är dock en skillnad mellan värderingar som en individ har och vad man tror på och de 
motiv som ger energi till ett beteende. När det gäller motivation och att bli motiverad så är det 
bara individer som kan bli det, grupper och organisationer kan det inte enligt Abrahamsson 
och Andersson (2005).  
 
Ackerman (2008) menar att motivation är en sorts energi och riktning, det vill säga en 
ansträngning att uppnå ett visst mål. Det finns i huvudsak två skäl där det första är den inre 
motivationen; man vill något själv och det andra är den yttre motivationen; andra vill det. Ser 
vi till begreppet motivation ligger det nära begreppet personlighet, de båda gör ett försök att 
besvara frågan varför vi beter oss som vi gör. När det gäller motivation handlar det om varför 
vi gör det och när det handlar om personlighet är det varför vi är på ett visst sätt. Enligt 
Ackerman (2008) blir då sambandet mellan begreppen tydliga: ”Vem jag är påverkar vad jag 
gör och vad jag gör definierar vem jag är”. Det finns en skillnad som är viktig att komma 
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ihåg och det är att motivation är ett tillfälligt tillstånd. Ser man till personligheten så tar det 
sig uttrycket i hur man beter sig, så det är ett mer långvarit tillstånd som grundar sig på 
uppfostran, upplevelse och erfarenhet. Dock är det svårt att se en tydlig gräns mellan 
begreppen motivation och personlighet (Ackerman, 2008). 
 
När det gäller motivation så drivs individer av olika anledningar, det vill säga motiv, att uppnå 
ett mål. Det man kan fråga sig är om vi är medvetna om de motiv som styr vårt beteende? Allt 
vi gör anses vara motiverande bortsett från de enklaste reflexerna. Motivation kan sägas ha 
två sidor, den som stimulerar ett beteende och den som leder det mot ett mål (Wagner 2003). 
Gellerman (1995) menar att det finns två begrepp när man pratar om motivation; 
överlevnadsmotivet och komfortmotivet. Överlevnadsmotivet är den största motiverande 
kraften, vilken innebär att man kan stå ut med mycket men inte hot mot sin överlevnad medan 
komfortmotivet står för sökandet efter rättvisa, vänner, status och respekt (Gellerman, 1995). 
Vidare menar Gellerman (1995) att om man uppfyllt ett motivationsmål blir det slumrande, 
dock ersätts det snabbt av ett nytt som har lika stor drivkraft. Det blir med andra ord aldrig 
brist på motiv, utan vi motiveras av det som är viktigt för oss just nu. Så om en chef vill 
motivera en anställd är det bra om vederbörande vet vad som är viktigast för individen vid 
tillfället och att detta ser olika för alla och även varierar över tid. Ser man till individen är den 
största utmaningen att bevara sin egen motivation, speciellt när det inte finns något annat än 
den egna motivationen att hålla sig uppe med. 
 
Studier har visat att motivationen ökar om lönen är direkt sammankopplad till prestationen 
(Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 2002). För många individer är lönen viktig på 
grund av det ekonomiska inslaget men lönen är inte lika viktig för alla och inte heller i alla 
situationer (Furnham & Argyle, 1998 refererat i Eriksson et al., 2002). Exempel på yttre 
belöningar är förmåner, belöningar, tävlingar, bestraffningar och status. 
Laboratorieexperiment (Amabile, Hennessey & Tighe, 1994) har visat att individer som är 
motiverade av yttre faktorer är mer otåliga, har ett icke flexibelt beteende inför uppgifter som 
ska lösas, har sämre begreppsförståelse, sämre förmåga att lösa komplexa problem, sämre 
förmåga till tillfällig inlärning och en större fixering vid det funktionella när det gäller att lösa 
uppgiften på plats samt lägre nivåer av kreativitet inför flertalet uppgifter. Ett uppmuntrande 
klimat i organisationen genererar i att individen fortsätter att söka utmaningar och utveckling. 
Enligt Ryan & Deci (2000) är individen motiverad av inre faktorer är hon även mer nyfiken 
vilket leder till både lärande och kreativitet. Individer som drivs av inre motivation har ett 
inneboende intresse av att utvecklas. 
 
Delaktighet 
Ohlsson (1994) tar upp att de anställdas grundläggande behov är delaktighet, att ha möjlighet 
att styra och påverka de egna arbetsuppgifterna och få en överblick av hela arbetsprocessen, 
för att på så vis kunna se sin egen funktion och betydelse i det stora hela. Det är även viktigt 
att arbetet är givande och utvecklande. Att känna arbetsgemenskap är svårt men viktigt då det 
är ett av de grundläggande behoven. Delaktighet innefattar det mesta och det bör finnas på 
alla nivåer inom organisationen. I en studie som genomfördes av Herzberg, Mausner, Petersen 
och Capwell (1957, refererad i Vroom, 1995) gällande vad som skapade arbetstrivsel var det 
vanligaste svaret de sociala aspekterna av arbetet och därefter relationen med sin närmaste 
chef. De sociala interaktionerna som motiverar individer är många och därmed inte 
nödvändigtvis desamma för alla. Andra faktorer som kan bidra till arbetstrivsel är att vara 
delaktig i beslut som tas på arbetsplatsen samt känslan av att bidra till företagets framgång 
(Vroom, 1995) När det gäller delaktighet i beslut tenderar individer som trivs på sitt arbete 
även att uppleva att de har större möjlighet att påverka än individer som inte trivs (Vroom, 
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1995). Arbetstrivseln påverkas även av möjligheten till interaktion med andra på jobbet, där 
en mer tillåtande miljö för interaktion skapar mer arbetstrivsel (Vroom, 1995). Ett exempel på 
delaktighet är kommunikation och då inte bara formellt utan även informellt (Vroom, 1995). 
Om de anställda får känna sig delaktiga leder det till att individen känner sig engagerad och 
motiverad. Det handlar om att bli sedd, uppmärksammad och få ett förtroende. Det ses som 
viktigt med bekräftelse och uppmärksamhet och det bör helst ske varje dag för att få 
individerna att må bra och känna sig motiverade (Ohlsson, 1994). 
 
Återkoppling 
Enligt Bengtsson (2001) är öppenhet och självinsikt ett kraftfullt verktyg för att öka 
motivationen. När man känner sig trygg, sedd och får återkoppling så ökar både motivation 
och engagemang. Ett annat resultat av öppenhet är att man fås möjlighet att lära av varandras 
erfarenheter och slippa upprepa andras misstag. Detta leder till att upplevs en ökad trygghet 
men att man även har roligare på arbetet. Att kunna tillfredställa individens behov av att 
känna sig betydelsefulla är avgörande för företagets effektivitet och ekonomiska resultat. Alla 
ska arbeta mot ett gemensamt mål och det bygger på att den enskilde känner till och 
accepterar målsättningen. Ju mer medarbetarna ser sina arbeten som en del av helheten, desto 
mer kommer de att känna att de bidrar till att företaget kan nå målen. Därför kan fastställas att 
återkopplingen hjälper dem att förstå sina roller i systemet (Hagemann, 1990). När ges någon 
beröm måste det vara äkta men även välförtjänt. Om alla är inställsamma mot varandra utan 
att mena något med det blir den positiva feedbacken bara tomma ord. Av den orsaken måste 
beröm i de flesta fall vara specifik (Hagemann, 1990). Eftersom självförtroende inte är något 
medfött utan byggs upp genom samarbete och växelverkan med omgivningen, är positiva 
erfarenheter och goda resultat hörnstenar (Hagemann, 1990). Studier har även visat att positiv 
stimulans som tillfredställer medarbetarnas intellektuella och emotionella behov är effektivare 
än negativ motivation i form av hot om bestraffning (Hagemann, 1990). Konstruktiv kritik är 
lika viktigt som beröm. Den kan ges dagligen eftersom det innebär att medarbetarna blir sedda 
och hörda (Hagemann, 1990). När man får konstruktiv kritik kan man glädja sig åt berömmen 
man får på ett helt annat sätt eftersom man då litar mer på att det är ärligt menat och 
välförtjänat. Eftersom negativ feedback är en känslig sak är det viktigt att veta skillnaden 
mellan konstruktiv och destruktiv kritik (Hagemann, 1990). 
 
Lön 
När det gäller motivation kan tros att lön har stor betydelse, men så är inte fallet om man ska 
tro de undersökningar som gjorts om arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Det som är 
viktigt är vad man får ut av själva arbetet, det är själva arbetsutformningen som spelar en 
betydande roll när det gäller arbetsmotivation (Rubenowtiz, 2008). Det som ska ses till istället 
för lön är vilka möjligheter det finns i arbetet och att det är stimulerande arbetsuppgifter 
(Rubenowtiz, 2008). En annan viktig aspekt är att få uppskattning för det man gör och att man 
utvecklas. Lönen är snarare ett hjälpmedel för att kunna göra det man vill under fritiden vilket 
gör att den fortfarande har en betydande roll (Rubenowtiz, 2008). Även Abrahamsson och 
Andersen (2005) tar upp att lönen inte på lång sikt är det optimala sättet att motivera sina 
anställda på men att det kan fungera på kort sikt. Lönen har däremot betydelse när det gäller 
status och självaktning, och kan därmed till viss del spela in när en individ väljer ett arbete. 
Pengar motiverar dock olika individer olika beroende på hur högt individen värdesätter eller 
behöver pengarna (Furnham, 2006).  
 
Traditionellt har lön använts som styrmedel för att få anställda att arbeta i enlighet med 
företagets mål (leGrand, 1997). Belöningar antas motivera anställda till att uppvisa de 
beteenden och prestationer som arbetsgivaren värderar högt. Ekonomiska belöningar har även 
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ett symboliskt värde, genom att de i vissa fall fungerar som mått på erkännande och status 
(Opsahl & Dunnete, 1966; Sters, Porter & Bigley, 1996, refererade i Jenkins, Gupta, Mitra & 
Shaw, 1998). Ekonomiska belöningssystem anses vara ett av de mest betydelsefulla verktygen 
i arbetet med att motivera anställda (Svensson & Wilhelmson, 1988). Det finns dock många 
typer av belöningar, allt från några uppmuntrande ord från närmaste chefen till organiserade 
ekonomiska bonussystem (Svensson & Wilhelmson, 1988). Huvudargumenten som anförs till 
varför man ska ha belöningssystem är att dessa ska få medarbetarna att prestera mer och 
bättre, öka trivseln och motivationen samt belöna beteenden som arbetsgivaren anser 
önskvärda (Kuvaas, 2006). Även Greenberg och Baron (2000, refererad i Furnham, 2006) 
menar att det ligger mer bakom motivationen än bara pengar. För den senare inriktningen talar 
interaktion med andra människor, som visats betyda mycket för individers motivation i arbetet 
(Vroom, 1995). Att variation på arbetsuppgifterna och användning av den egna kompetensen 
skapar arbetstrivsel går även det i riktningen att det krävs mer än pengar för att bli motiverad 
(Gruneberg & Wall, 1984). 
 
Utveckling 
Att få använda sig av de kunskaper och färdigheter som individen besitter har visat sig vara 
viktigt för motivationen och individer med hög utbildning vill ofta växa i sitt arbete genom 
nya arbetsuppgifter (Gruneberg & Wall, 1984). Möjligheten att kunna avancera inom företaget 
och att ha varierande arbetsuppgifter påverkar även motivationen. Känslan av att få jobba med 
det som individen anser sig vara bäst på samt att få jobba med det som upplevs som roligt 
påverkar motivationen i arbetet (Vroom, 1995). Att jobba med något där engagemang finns 
för uppgiften och effekten av arbetet syns upplevs som meningsfullt och bidrar till 
arbetstrivsel (Liden, Sparrowe & Wayne, 2000). Att arbetet som individen utför känns viktigt 
samt upplevelsen av att närma sig mål och att lyckas bidrar även det till att skapa arbetstrivsel 
(Gruneberg & Wall, 1984). 
 
I dagens dynamiska samhälle driver kommunikationsvägar och innovationer 
omvärldsutvecklingen framåt. Nya trender, utbildningar, tekniker och dylikt presenteras 
oavbrutet inom olika yrkesområden. Organisationer behöver vara ajour gällande förändringar 
och eventuellt införa viss ny kunskap för att vara konkurrenskraftiga (Lindgren & Bandhold, 
2008). För att kunna rekrytera och behålla duktig personal är det inte tillräckligt att locka med 
hög lön och materiella belöningar. En stimulerande arbetsmiljö, möjligheter till 
arbetsutveckling och delaktighet i beslutprocesser är viktiga psykosociala förmåner. 
Undersökningar har visat att lönens betydelse som motivationsfaktor är övervärderad 
(Hagemann, 1990). När inkomsten är tillräckligt hög för att bland annat betala hyra, mat och 
kläder bidrar löneökningen endast i en liten grad till att öka arbetsinsatsen. Det har visat sig 
att det som driver människor till att göra sitt bästa och anstränga sig lite extra har i stor 
utsträckning med utveckling och trivsel att göra. För att behålla kvalificerade medarbetare 
krävs det först och främst en öppen och stimulerande företagskultur, med goda möjligheter till 
utveckling. När arbetsförhållandena inte upplevs som tillfredställande börjar man att leta efter 
en anställning där man tjänar mer. Men en god arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter och 
goda utvecklingsmöjligheter drar till sig kvalificerade medarbetare trots en något lägre lön 
(Hagemann, 1990). Majoriteten har en önskan om att utvecklas och utnyttja sina resurser och 
när man väl gör det ger det både personlig tillfredställelse och status i förhållande till andra. 
Därför är det viktigt att få bekräftelse på framgång i form av avancemang, bättre titel och även 
i viss mån högre lön (Hagemann, 1990). 
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Ledarskap 
Dagens ledarskap handlar således om att göra kunskapsmedarbetare mer produktiva. 
Medarbetaren får allt högre kompetens och många önskar större frihet att fatta beslut. Berg 
(2004) anser att ledaren ska kunna tre saker: delegera och ge frihet, ge återkoppling, ge stöd 
samt ställa sig frågan ”vad kan jag göra för att få ut det bästa av medarbetarna?” Coachrollen 
är således en kombination av att vara facilitator (organisatör), lärare (förmedlare) och 
katalysator, att  få saker att hända (Berg, 2004). Chef respektive ledare är två olika begrepp, 
som enligt Sandström (2004), inte bör sammanblandas. Han beskriver att chefsrollen utgörs 
av en befattning, en formell position med personalansvar samt att leda och fördela 
arbetsuppgifter. Chefen tillsätts av sin chef och har således legitimitet uppifrån. Ledaren får, 
enligt Sandström (2004), sin legitimitet underifrån, d.v.s. från medarbetarna. Ledarskap kan 
således inte utövas om inte medarbetarna accepterar ledaren. Sandström (2004) har i likhet 
med Berg (2004) beskrivit ledarskapets utveckling från industrialismens era till dagens 
företag och organisationer och påvisar sambanden mellan den strukturella nivån som kan 
jämföras med chefskap samt den nivå som består av relationer, vilken kan jämföras med 
ledarskap. Berg (2004) beskriver att ledarskapsteorierna de senaste åren har utvidgats med en 
tredje dimension: lärande. De två första dimensionerna är struktur och relation. Den gamla 
ledarrollen som förutsatte kontroll, ersätts av en ny ledarroll där uppgifterna i högre grad 
innebär att ge medarbetarna frihet att leda sig själva, utveckla medarbetarnas kompetens och 
bidra till ökad självtillit(Berg, 2004). Ledaren får en helt ny roll: från att fungera som ”polis” i 
de traditionella ledarskapsteorierna till att bli tränare och handledare. Enligt Berg (2004) 
måste flexibla och lärande organisationer anpassa sig till nya förhållanden för att utvecklas. 
Han anser även att ledare inte längre kan detaljstyra medarbetarna. Anställda har idag högre 
kompetens och kan i högre grad än tidigare överta styrningen av sig själva. Den lärande 
organisationen utmärks av att medarbetarna inte behöver en ledare i traditionell mening, dvs  
en ledare som sätter mål, motiverar, fattar beslut och utvärderar resultat (Berg 2004). 
 
Endast i organisationer som både har trygghet och frihet kan det moderna ledarskapet komma 
till sin fulla rätt enligt Sandström (2004).Han menar i denna typ av klimat uppmuntras 
initiativ och kreativiteten frodas och det är i ett sådant företagsklimat som en lärande 
organisation kan utvecklas. Framgångsrikt ledarskap bygger på relationer och 
kommunikation, varvid det är viktigt att verksamheten organiseras med dessa processer som 
utgångspunkt. Enligt Sandström (2004) är det vanligt att man gör tvärtom, det vill säga börjar 
med att organisera verksamheten för att först därefter försöka anpassa processerna till 
organisationskulturen. Om företag ska kunna agera proaktivt i en föränderlig värld så krävs 
det en mycket hög grad av självständighet hos organisationens medarbetare där ledarens 
uppgift blir att skapa en kultur för initiativkraft och oräddhet hos medarbetarna samt ge stöd 
när så krävs (Sandström, 2004). Han menar vidare att ledarens förmåga att kommunicera 
internt och externt är avgörande för ledarskapets resultat. Effektiv kommunikation handlar om 
lyssnandets konst, förmågan att fånga upp motpartens verklighet och att sedan anpassa 
budskapet efter detta. Genom dialogen mellan ledare och medarbetare får ledaren klart för sig 
att medarbetaren verkligen har uppfattat målet korrekt, anser det realistiskt och via dialogen 
haft möjlighet att framföra egna synpunkter. Delaktighet och engagemang påverkar således 
medarbetarens motivation (Sandström, 2004). 
 
En typ av belöning som ökar den inre motivationen är s.k verbal rewards, eller positiv 
återkoppling (Deci, Koestener & Ryan, 1999). I den s.k Hawthornestudien (Roethlisberger & 
Dickson, 1939) undersöktes arbetstrivseln i förhållande till produktiviteten. Resultatet visade 
att uppmärksamhet från chefer var det mest betydande för ökningen av produktionen medan 
själva arbetsmiljön inte påverkade motivationen hos individerna. Annan forskning har 
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konstaterat att en ledares personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt 
att ge återkoppling på arbetsprestationer är viktigt för att nå framgång i ledarskapet (Eriksson 
& Wåhlin, 1998).  
 
Rubenowitz (2004) tar upp ett antal egenskaper som en ledare bör ha, såsom en positiv 
människosyn och förtroende för sina medarbetare genom att låta dem vara med i de beslut 
som gäller deras eget arbete. Goda ledare bör också ha kunskapsauktoritet och vara 
målstyrande, det vill säga sätta upp målen så medarbetarna förstår dem. Vidare är det även bra 
om de har god självinsikt och jobbar för en bra sammanhållning på arbetsplatsen. De bör även 
ge besked om vad som händer inom organisationen så det är viktigt att de kommunicerar och 
använder sin kontroll på ett konstruktivt sätt. Det är således viktigt med förmåga att lyssna 
och samarbeta, ha god självkännedom. (Rubenowitz, 2004). Bergengren (1998) tar upp 
ytterligare egenskaper som är bra att ha som ledare, såsom rättskänsla, förmåga att fatta 
beslut, ödmjukhet, uthållighet, socialt intresse och flexibilitet. De bör även se möjligheter hos 
varje medarbetare, förstärka de starka sidorna och utveckla de svagare, lyssna och tänka sig in 
i andra människors behov, coacha dem att tänka efter vad de själva vill, tillåta misslyckanden, 
medverka till en glad, trivsam och öppen atmosfär. (Berggren, 1998). Detta är måhända goda 
råd men andra forskare menar att det är viktigt att tänka på att medarbetaren även måste ta 
eget ansvar för sin motivation., och att man därmed behandlar sina anställda som vuxna 
människor, något som i sin tur antas bidra till att motivera oss (Ackerman 2008).  
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer chefer anser öka/påverka deras egen  
och de anställdas arbetsmotivation, och mer specifikt vad chefer gör för att motivera sina 
anställda. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju yrkesverksamma chefer inom 
tjänstesektorn. De intervjuade var fyra kvinnor och tre män mellan 30 och 50 år, majoriteten 
var runt fyrtio år. De representerade sju olika branscher, bank och finans, läkemedel, bygg och 
fastighet, IT samt vård, majoriteten av intervjupersonerna hade akademisk examen. 
Kriterierna som användes vid uttagningen till intervjuerna var att undersökningsdeltagarna 
skulle ha förvärvsarbetat som chef under minst ett år eller längre. Motivet till detta var att få 
en så nyanserad bild som möjligt till det undersökta området. Fem deltagare värvades till 
undersökningen genom att kontakta, i enlighet med de ovan nämnda kriterierna, lämpliga 
personer i författarens bekantskapskrets. Deltagarna kontaktades några veckor innan 
intervjutillfället för att boka in lämplig tid och plats för intervjuerna. Vid detta tillfälle 
informerades om syftet med undersökningen, att deltagande var frivilligt, samt att intervjuerna 
skulle spelas in på band och beräknades ta 1-1.5 timme. Undersökningsdeltagarna erbjöds 
ingen kompensation för sin medverkan. 
 
Datainsamling 
Intervjuerna gjordes i respektive undersökningsdeltagares hem eller på deras arbetsplats. 
Inledningsvis ställdes frågor om ålder, utbildning samt vilken typ av arbete/arbetsinnehåll 
deltagarna vid undersökningstillfället hade. Genom att genomföra semistrukturerade 
intervjuer gavs möjlighet för respondenterna att själva ge uttryck för sina åsikter och 
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upplevelser där de fick berätta om vad som motiverar dem i arbetet och hur de i sin tur 
motiverar sina anställda. 
  
Etik 
Innan intervjun började informerades undersökningsdeltagarna igen om att intervjun skulle 
komma att spelas in. De informerades även om att det endast var författaren som skulle lyssna 
på inspelningen, att allt som de sade under intervjun skulle behandlas konfidentiellt och att det 
inte skulle framgå i uppsatsen vilka de var. Deltagarna informerades om att deras medverkan 
var helt frivillig och att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst. Inlednings- och 
avslutningsvis fick respondenterna möjlighet att ställa egna frågor till intervjuaren. 
 
Analys 
Materialet strukturerades och bearbetades utifrån induktiv tematisk analys (Langemar, 2008). 
Intervjuerna transkriberades för att möjliggöra analys av innehållet. Vid upprepade 
genomläsningar av de sju intervjuerna markerades ord och meningar av betydelse för studiens 
frågeställning. De markerade delarna av intervjuerna kategoriserades sedan i mer generella 
teman. Intervjuerna lästes sedan igenom ytterligare ett antal gånger för att på så sätt även 
kunna placera in andra ord och meningar än de ursprungliga under de generella temana. Vart 
och ett av temana fick därefter ett slutgiltigt namn, samt en definition. För varje tema gicks 
sedan intervjutexterna igenom ännu en gång och det som var relevant för varje tema 
plockades ut. Materialet från varje tema sammanfattades sedan för att ge ytterligare klarhet i 
deras innebörd. Det urval av intervjucitat som presenteras har genomgått smärre redigering 
med syftet att öka läsbarheten, dock utan att ändra meningen i det sagda. För att bevara 
anonymiteten har namn på personer, platser, verksamheter eller annat som skulle kunna 
avslöja respondenternas identitet ändrats eller utelämnats. Text inom markeringen (), är sådan 
text som givits ett mer anonymt innehåll och även ord som förtydligar vad respondenten 
syftar till. Fem teman urskiljdes. En beskrivning och sammanfattning av innebörden av varje 
tema följer nedan under respektive rubrik. För att belysa de olika temana har citat använts från 
intervjuerna. De fem teman är till viss del överlappande och kompletterar varandra och ska 
inte ses som oberoende av varandra. 
 

Resultat 
 
Återkoppling 
Sammanfattningsvis återkoppling, eller feedback, innebar enligt samtliga intervjuade att man 
ger bekräftelse till sin chef eller sina kollegor. Medarbetaren behöver få återkoppling från sin 
chef på hur man utför sina arbetsuppgifter, samt stöd och vägledning när man känner sig 
osäker. Konstruktiv feedback från chefen kan motivera medarbetaren till bättre utförd 
prestation oavsett om det är negativ eller positiv feedback. Av materialet framträdde att 
återkoppling ges på många olika sätt och sågs ibland även som belöningar. Ibland kan det röra 
sig om några uppmuntrande ord från chefen men beröm kan även ges genom 
vidareutbildning, löneökning, en bonus, eller några dagars ledighet efter hårt arbete. 
Återkoppling handlar också om positiv och efterfrågad kommunikation.  
 

”De flesta tycker att det här med att säga till folk vad bra du har varit idag eller att vilken 
utveckling du gjorde på den här, eller som jag brukar säga till min hygienist, vad härligt 
med dig att du driver kliniken framåt, sånt är viktigt och de blir jätteglada. Det behöver inte 
vara ett bonusavtal eller en gåva i alla lägen men att man säger något är det viktiga, 
viktigare än någonting annat, man måste tänka på det här att man är duktig på att säga om 
saker och ting går bra.” 
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Att visa uppskattning för prestationer verkade enligt intervjupersonerna stimulerande och 
motiverande. Men feedback kan för vissa medarbetare ibland uppfattas negativt laddad, även 
om det handlar om konstruktiv kritik för att komma vidare i sitt arbete med sina 
arbetsuppgifter. För flertalet medarbetare ger detta dock en känsla av personlig utveckling 
menar de intervjuade personerna. Att hela tiden återkoppla framstår enligt intervjudeltagarna 
som viktigt på alla nivåer inom organisationen. Dels för att visa att resultat levereras men 
också för att uppnå ett förtroende. Genom återkoppling sker en avstämning som säkerställer 
att de involverade förstår varandra. En av de intervjuade menade att behovet av att se 
resultatet av sitt arbete tillgodoses genom att bli bekräftad av sin chef inför sina kollegor. Det 
framgick att positiv feedback således kan anses vara en viktig komponent för 
arbetsmotivation då den påverkar individens känsla av kompetens. 
 

”Om man har haft bra resultat av sitt arbete så ska det synas och lyftas fram. Jag lyfter 
alltid fram det goda exemplet i min arbetsgrupp, är det någon som jag tycker gjort något 
särskilt bra så talar jag gärna om det framför kollegorna.” 

 
Det framgår av samtliga chefer att direkt feedback är viktigt i utvecklingssamtal och i andra 
sammanhang. En av cheferna säger att han ser till att daglig feedback ges genom teamledare 
om han själv inte är närvarande. Feedback medför även att medarbetarna känner sig delaktiga 
i de beslut som rör de egna arbetsuppgifterna, och vidare att kommunikationen fungerar 
tillfredsställande så att alla inblandade får den information de behöver för att utföra sitt arbete. 
 

”Vi är bra på att ge feedback, vi levererar den väldigt snabbt och de (medarbetarna) känner 
att de har förtroende för mig och de vänder sig till mig när de behöver feedback”.  

 
Sammanfattningsvis att återkoppla framgår som ett viktigt incitament för motivation enligt 
intervjudeltagarna . Med incitament menades åtgärder som tillämpas stimulerande för att öka 
individens motivation och prestation i sitt arbete. Genom återkoppling får anställda 
information om sin prestation och känner sig uppmärksammade. Intervjupersonerna 
framhäver vikten av att ge uppskattning för det medarbetarna presterat och de menar att 
uppskattningen kan ges på olika sätt där positiv feedback bara är ett exempel på hur 
arbetsgivare kan motivera sina anställda.   
 
 
Delaktighet 
I intervjuerna framkom betydelsen av budskap som rör sig om någon form av påverkan på 
arbetes innehåll, frihet, ansvar, kommunikation och att skapa en teamkänsla. Klar och tydlig 
kommunikation ansågs avgörande för att medarbetarna ska kunna bedriva sitt arbete på ett 
effektivt och självständigt sätt. Att förmedla känslan att man bestämmer över sin egen tid och 
att man ges möjlighet att påverka sitt arbetsinnehåll betonades. Tydlighet med mål och vision 
beskrevs även som en viktig komponent i att få medarbetarna att känna sig delaktiga. De 
intervjuade menade att de gör detta genom att informera om mål och vision så att det blir 
tydligt för alla vart de är på väg och skapa en känsla av samhörighet. 
 

”Jag har haft ett team tidigare med dålig stämning och ingen har velat göra någonting. Då 
låg det på mig att få alla att se var vi var på väg, en målbild, en vision och visa var vi 
hamnar.” 

 
Sammanfattningsvis framgår av intervjupersonerna att ansvar och delaktighet skapar 
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motivation och att detta sker genom att medarbetarna ges möjlighet att påverka sin egen 
arbetssituation och därmed känna ansvar i sin arbetsroll samt att känna sig viktig för 
organisationen. Det framgick av intervjuarna att det fanns en skillnad i värdering av 
delaktighet och ansvar mellan akademiker och icke akademiker bland personalen. Enligt de 
intervjuade cheferna tydde denna skillnad på en tendens hos akademiker att se sig ha större 
befogenhet och även större behov att utöva inflytande än icke akademiker. En av 
respondenterna menade att detta kan bero på att man som akademiker lärt sig att lösa 
problem, samt inhämta och tillgodogöra sig kunskap, vilket kommer till uttryck i arbetet 
genom behov av eget inflytande.  
 

”Ansvar, det vill jag få från min chef, att göra saker efter mitt eget huvud och leverera mitt 
uppdrag. Delaktighet, att man är med och insatt i vad som sker, att vara bakom kulisserna 
Jag har överlämnat mycket ansvar och förväntar mig att någon annan tycker att detta är en 
motivator.”  

 
De flesta av intervjuade cheferna ansåg att som medarbetare få eget ansvar för sina 
arbetsuppgifter och viss frihet att kunna påverka hur man själv väljer att lägga upp arbetet är 
viktigt för att göra ett bra arbete. För att uppnå detta ger man som chef tydliga ramar för 
arbetets former och delegerar ansvaret till medarbetarna. Många av respondenterna betonade 
vikten av att skapa en bra teamkänsla och att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. En 
av cheferna beskriver hur detta att bygga teamkänsla är en viktig del av själva chefskapet, 
något som dock var oerhört svårt 
 

”Det handlar om olika kompetens, skulle alla vara som du eller jag då blir det fel, det är 
det som är chefens utmaning, att våga ha anställda som är oliktänkande än dig själv, det 
måste finnas motpoler i teamet.” 

 
Sammanfattningsvis de intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att de gav sin personal 
befogenheter och även lyssnade på vad de hade att säga om hur olika arbetsuppgifter skulle 
lösas. Detta för att skapa en godarbetsplats där varje individ gör sitt bästa. De kunde utifrån 
det här se att kommunikation är en viktig faktor för motivationen, då chefer tar upp att det är 
viktigt att veta vad som händer i organisationen. Chefer som intervjuades var överens om att 
det är viktigt att de såg och gjorde sina medarbetare delaktiga i vad som hände inom 
organisationen, för att få en engagerad personalstyrka som tyckte att det var roligt att komma 
till jobbet. 
 
 
Lön/Belöning 
Enligt samtliga intervjupersoner var belöningar av olika slag den mest grundläggande 
motivationsfaktorn. De menade att en ersättning i ekonomisk form var självklar, den var 
själva förklaringen till varför man jobbar. Genom belöningssystem känner sig personalen 
uppskattad för sitt utförda arbete. Det framkom att möjligheter till högre lön eller bonus av 
något slag ansågs vara en förutsättning för att motivera sina anställda.   
 

”Jag försöker att sätta hög lön på de som är under mig, det har jag lärt mig av min 
tidigare chef. Om jag får nej från min högre chef då får jag sätta mindre. Man kan alltid 
försöka, jag tjänar mer på att sätta hög lön för att de jobbar bättre och blir gladare 
medarbetare.” 

 
Enligt de intervjuade kan ekonomiska belöningar alltså till viss del användas för att motivera 
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anställda, men de menar ändå att den långsiktiga arbetsmotivationen är beroende även av 
andra faktorer. Belöningen är således inte relevant när man pratar om inre motivation och 
belöningar handlar inte heller bara om pengar, Status i arbetet och ansvar framkom vid flera 
tillfällen som en belöning i sig för att höja arbetsmotivationen hos medarbetarna. Det 
framgick att det till och med fanns nackdelar med att använda enbart ekonomiska incitament 
för att höja motivation. En av respondenterna menade att felaktigt använda belöningar av 
olika slag kan ge upphov till avundsjuka och konkurrens på en arbetsplats . 
 

”Att få människor med sig handlar i grund och botten om att komma i mål med en 
uppgift, det är klart att pengar är viktigt men det tar ytterst kort tid innan man är 
missnöjd men har du skapat och kommit i mål med en grej, det hänger ju kvar ganska 
länge, det kan man sitta och prata om i många år efteråt om det är bra grej.” 

 
Det framkom av materialet att det även finns individuella skillnader bland medarbetarna där 
vissa upplevs en starkare inre drivkraft inför arbetet. En av respondenterna menar att det 
därför är viktigt att genom individuella samtal ta reda på medarbetarnas inre önskan för att 
kunna tillfredsställa det som de förväntar sig. Några menar att medarbetare med svagare inre 
motivation är lättare att påverka genom materiell belöning eller annat som ses som en form av 
”ersättning” för arbetsinsatsen. 
Sammanfattningsvis kan belöningar i arbetet utgöras av såväl ekonomisk ersättning som en 
känsla av ansvar, kreativitet och stimulans. 
 
 
Ledarskap 
I analysen av materialet framkom vikten av ett bra ledarskap för medarbetarnas 
arbetsmotivation. Med bra ledarskap avsågs en handlingskraftig ledare och även en god 
förebild för arbetsgruppen. Ett tydligt och balanserat ledarskap på arbetsplatsen var enligt 
samtliga respondenter viktigt. En bra chef ska även lyssna på medarbetarnas förslag och idéer, 
vara lyhörd och tillgänglig. Att synas och finnas ”tillhands” är något som betonades av 
respondenterna. En av de intervjuade ansåg att det var viktigt att individerna ”trivs” och även 
att ledaren ser till att individerna växer genom att möta dem på den nivå som de befinner sig. 
Några ansåg att ledaren fyllde en viktig funktion gällande information och kontakt, en person 
som hade svar på frågor och utgjorde en kontakt för utvecklingssamtal, beslutsfattande och 
struktur. Vidare betonades att ledaren måste kunna kommunicera med sina medarbetare, att en 
ledares uppgift är att skapa engagemang och motivation hos de anställda genom sitt eget 
beteende och kommunikationsätt. Följande citat illustrerar ett uttryck för en sådan medveten 
ledarstrategi: 
 

”Sen om närmaste chefen inte är trovärdig och inte motiverad själv, då börjar du fundera 
på varför måste du göra ett bra jobb och engagera dig i det om chefen inte gör det.” 

 
En respondent var missnöjd med ledningen i företaget, något som enligt honom kunde bero på 
att företagets ledning genomgått en stor förändring, som bland annat inneburit 
personalomsättning samt ändrad kontroll av verksamheten. Han ansåg att ledarskapet brast i 
spridandet av information, avsaknad av tydliga mål och uppgiftsdiskussioner och även i att 
skapa delaktighet i tillhörande kompetens utvecklingsanalys. Detta skapar osäkerhet och en 
misstro hos personalen som gör att ledarskapet inte fungerar på ett motiverande sätt. 
 

”Jag tror inte att personalen känner samma mål, de tror vi har ett annat (mål) än vad vi 
säger, en slags problematisk trovärdighet” 
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Sammanfattningsvis framkom betydelsen av ledarens roll i att skapa en kultur där man bryr 
sig om varandra, t ex genom att hålla kontakt vid sjukdom och annan frånvaro, eller att 
komma ihåg medarbetarnas födelsedagar samt att man gärna får arbeta icke hierarkiskt och 
nätverkande. De intervjuade menade att chefen är den som sätter ribban för ett tillåtande 
klimat med högt i tak och prestigelöshet. Ledaren ses ofta som den som skapar 
förutsättningarna för att arbetsgruppen ska fungera väl. Viktiga sådana förutsättningar 
innefattar tid och utrymme för att skapa delaktighet, diskutera och tydliggöra mål och 
gemensamma visioner. 
 
Utveckling 
I samtliga intervjuer framkom att utveckling är en viktig faktor för de anställdas motivation. 
Utan utveckling menar man att medarbetarna stagnerar, vilket kan leda till att motivationen 
minskar. Samtliga chefer var överens om att det var viktigt att ett företag/chefer kan erbjuda 
olika vägar att utvecklas på, och att dessa inte behöver se likadana ut för alla. Utveckling 
innebär inte nödvändigtvis att klättra uppåt, utan kan ske genom nya arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. En utveckling av arbetsrollen kan handla om att lära sig nya saker och antas 
därmed även leda till utveckling på ett personligt plan. Respondenterna menade vidare att 
karriär är något som sker naturligt i arbetslivet om den inre drivkraften att utvecklas finns. En 
av de intervjuade utgår ifrån egen erfarenhet och berättar hur hon tappade arbetsmotivationen 
när hon fick nej på en önskad utbildning. 
 

”Jag ville ha en annan utmaning, jag ville utbilda mig på Handels.  Jag har inbringat 20 
miljoner varje år åt företaget och de kunde inte spendera 300 tusen kronor, bristande 
motivation är att säga nej till ens utveckling.” 

 
En ytterligare aspekt av utveckling som framhölls av en av de intervjuade är att möjligheten 
att kunna utvecklas inom företaget också handlar om att kunna planera sitt privata liv. Om det 
inte finns utrymme för att få arbetslivet att fungera ihop med privatlivet så inverkar detta 
negativt på personalens utvecklingsmöjlighet. 
 

”Precis som jag vill ha balans i mitt liv, vill de anställda ha balans i sina liv, man 
behöver inte jobba på kvällar, man ska åka hem och äta middag med sin familj.” 

 
Sammanfattningsviss enligt respondenterna handlar utveckling alltså om att få möjligheten att 
utvecklas och skaffa sig högre eller bredare kompetens och att detta i allra högsta grad har 
positiv effekt på arbetsmotivationen. I dessa sammanhang spelar också arbetsgivaren/chefen 
en betydande roll genom att ge utrymme för medarbetarna att själva ta mer ansvar. När 
kompetensen ökar menar man att de anställdas behov av instruktioner och coachning minskar. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att belysa hur personer i chefsposition uppfattar motivation och 
vilken betydelse det har för arbetet. Hjälper det att bli motiverad av chefen för att genomföra 
ett bra arbete, eller har individen ansvaret för att hålla sin egen motivation uppe? Utifrån detta 
ställdes följande frågor; vilka faktorer anser personer i chefsposition påverkar anställdas 
arbetsmotivation och mer specifikt, vad gör chefer för att motivera sina anställda i deras 
arbete? I litteraturen återfinns teorier som stöder de teman som presenteras i föreliggande 
studies resultatdel. För att skapa en arbetsplats med motiverad personal så är det viktigt att 
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cheferna motiverar de anställda, dels genom delaktighet och dels genom feedback för utfört 
arbete (Ohlson, 1994). I analysen av materialet framkom att delaktighet, 
utvecklingsmöjligheter, feedback, belöning av olika slag samt chefens roll uppfattades som 
viktiga för de anställdas arbetsmotivation. Resultaten antydde även att cheferna tyckte att det 
var väldigt individuellt vad som motiverar personalen. Några menade att som chef bör man 
dagligen motivera sin anställda, ta hänsyn till individuella behov och försöka uppfylla dessa i 
det mån man kan. Detta ligger i linje med Gellerman (1995) som menar att om man uppfyllt 
ett motivationsmål blir det slumrande, dock ersätts det snabbt av ett nytt som har lika stor 
drivkraft. Det blir med andra ord aldrig brist på motiv, utan vi motiveras av det som är viktigt 
för oss just nu. Så om en chef vill motivera sina anställda är det av vikt att veta vad som är 
viktigast för den enskilde individen för tillfället och även att detta ser olika ut för olika 
människor samt kan variera över tid. 
 
Utöver olika typer av ekonomiska belöningar visade undersökningen vidare på att de 
viktigaste faktorerna för att motivera medarbetarna var sådant som inte gick att mäta i kronor 
och ören.  Det handlade till stor del om ”mjuka värden” såsom tidigare nämnts, delaktighet, 
feedback och möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling. Något som motiverar 
människor är enligt Bengtson (2001) just de ”mjuka” faktorerna, det vill säga att bli sedd och 
få bekräftelse men även att få arbeta i en harmonisk och stimulerande omgivning.  Att 
individen själv får vara med och sätta upp sina mål och känna att denne kan påverka sina 
arbetsuppgifter framkom i föreliggande studie som viktigt. Detta är i enlighet med Ohlsson 
(1994) som tar upp att de anställdas grundläggande behov är att ha möjlighet att styra och 
påverka de egna arbetsuppgifterna och få en överblick av hela arbetsprocessen, för att på så 
vis kunna se sin egen funktion och betydelse i det stora hela. Av resultaten kunde urskiljas att 
om individen visste vart denne är på väg så var det lättare att nå dit om det fanns tydliga mål 
längs vägen, en tydlig röd tråd genom arbetet uppfattades även göra uppgiften mer 
meningsfull. Utifrån detta kan antas att mer tydligt uppställda mål och kunskapen kring vad 
det är som ska uppnås lättare leder till goda prestationer än när individen endast uppmanades 
att göra sitt bästa i en viss uppgift. Några viktiga förutsättningar för att få motiverade 
medarbetare som framkommer i studien och vilka överensstämmer med tidigare forskning 
(Bergengren, 1998) handlar om att ge tydlig information, skapa stark teamkänsla, delegera, att 
involvera och skapa helhetssyn. Dessa faktorer anses viktiga för att driva verksamheten 
framåt och få en välmående personal som tycker att det är roligt att komma till jobbet.  
 
Intervjupersonerna framhävde tydligt vikten av att ge uppskattning för det personalen 
presterade. De menade att uppskattning kan ges på flera olika sätt där positiv feedback bara är 
ett exempel på hur arbetsgivaren kan motivera sina anställda. En av de intervjuade cheferna 
menade att det kan räcka med att få ett tack för det man gör och att det inte alltid behövde 
handla om pengar. I linje med detta resonemang är att denna typ av belöning i form av sk 
verbal rewards, positiv feedback, antas öka den inre motivationen (Deci et al., 1999).  
Sammanfattningsvis innebär detta att göra medarbetarna delaktiga, ge de befogenheter och 
den information som de behöver för att kunna genomföra ett bra arbete. Något som dock är 
svårare att utläsa ur intervjuerna är hur cheferna själva kommunicerar och ger feedback 
”uppåt” i systemet. Man kan tycka att det borde vara viktigt för en organisation om ledningen 
kan bedöma vilken grad av delaktighet de lägre cheferna upplever.  
 
Det råder delade meningar om huruvida högre ekonomisk ersättning skulle kunna resultera i 
högre arbetsmotivation. Några av de intervjuade cheferna anser att en högre lön eller 
ekonomisk belöning skulle kunna öka medarbetarnas motivation i arbetet. Andra var väl 
införstådda med att ersättningen inom yrket/branschen var begränsad, och därför inte kunde 
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användas som motivator och att det fanns andra saker som är motiverande. Enligt 
respondenterna handlar det i mångt och mycket om prioritet utifrån hur medarbetarnas 
livssituation ser ut. För några är det viktigt att tjäna pengar, medan det för andra är ledig tid, 
utvecklingsmöjligheter, semester och möjlighet till fri arbetstid. Detta stöds av Furnham och 
Argyle (1998 refererat i Eriksson et al., 2002) som menar att för många individer är lönen 
viktig på grund av det ekonomiska inslaget men lönen är inte lika viktig för alla i alla 
situationer. Pengar antas på så sätt motivera olika mycket för olika personer beroende på hur 
högt individen värdesätter eller behöver pengarna (Furnhamn, 2006). Exempel på andra 
perspektiv på belöningar framkom bland några av de intervjuade som menade att de själva 
tidigare hade motiverats av pengar, status och karriär, men efter ett tag märkt att det inte hade 
någon större inverkan på deras motivation och i sin tur prestationsförmåga. De menade att det 
var i första hand den inre motivationen, eller den inre glöden som en av respondenterna 
kallade det, som behövdes som drivkraft. Yttre motivation uppfattades inte ha någon 
långsiktig inverkan utan det är inre motivation som är betydelsefull för prestation. Enligt 
Reeve (2005) agerar individer som är motiverade inifrån utifrån personligt intresse, för att det 
är roligt och av känslan som uppstår av utmaningen. Detta beteende antas vidare uppstå 
frivilligt och är inte påverkat av yttre faktorer.  Det kan till exempel handla om att individens 
kompetens eller relaterande (tillhörighet) stärks av att utföra en viss uppgift och då kan lönen 
vara mindre viktig (Reeve, 2005).  
 
En aspekt som intervjupersonerna ansåg bidra till ökad motivation var chefens roll i att 
uppmuntra sina medarbetare till goda prestationer i sitt dagliga arbete. En del i detta handlar 
om att se vad varje enskild individ behöver vilket bidrar till motiverade och entusiasmerade 
medarbetare som tycker att det är kul att gå till jobbet och känner att de jobbar på en bra 
arbetsplats. Enligt Ackerman (2008) handlar detta om att få fram de starka sidorna hos 
personalen så att det blir ett trivsamt arbetsklimat, men även att det är upp till medarbetarna 
att ta eget ansvar för sin motivation.  De intervjuade menade vidare att som chef bör man vara 
lyhörd, en bra förebild och vara närvarande. Det bekräftas av Bergengren (1998) som menar 
att för att nå ett bra resultat är det viktigt att chefen har förmåga att lyssna och samarbeta med 
sina medarbetare. Det är även viktigt för en chef att ha förmåga att fatta beslut, vara ödmjuk 
och flexibel. Även betydelsen av att få ta del av information för att få veta vad som händer 
inom sin organisation betonades av de intervjuade. Information sågs som en maktfaktor vilket 
ör det viktigt med kommunikation för att undvika onödiga rykten bland personalen. Utifrån 
detta perspektiv finns det två olika kategorier av information; en som är instruktiv och avser 
den information som behövs för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete, den andra är 
mer allmän och avser det som skapar trivsel och arbetsmotivation där det är viktigt att få den 
information som avser organisationen och vad som händer i framtiden då dessa faktorer ger 
en ökad trygghet i arbetet (Rubenowitz 2004).  
 
Intervjupersonerna framförde genomgående på temat utvecklingsmöjligheter att ett avgörande 
kriterium för att vara motiverad på arbetsplatsen var möjligheten att lära sig nya saker och 
utvecklas vidare. Om ett företag ger sina anställda utvecklande arbetsuppgifter, uppskattning 
och möjlighet till personlig utveckling så menade man att det leder både till motivation och 
ökad trivsel. Och just trivsel har tidigare visat sig medföra att människor gör sitt bästa och 
anstränger sig lite extra (Hagemann, 1990), vilket stämmer överens med de intervjuade 
chefernas resonemang kring utveckling som en viktig aspekt av arbetsmotivation.  
 
Gällande styrkor och svagheter i föreliggande studie kan nämnas att majoriteten av 
intervjupersonerna hade akademisk examen. Detta urval kan till viss del anses ha styrt utfallet 
av intervjuerna och förstärkt betoningen av vissa teman. Det förelåg dock en jämn 
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könsfördelning bland undersökningsdeltagarna varvid urvalet kan ses som representativt i 
detta avseende. Vidare genomfördes undersökningen i en tid då många företag hade det tufft 
ekonomiskt och har behövt säga upp personal. Detta kan tänkas inverka på hur 
intervjupersonerna upplevt vad som påverkar deras anställdas motivation och därmed 
resultaten i föreliggande studie.  
 
Tolkningen av resultaten är genomförd med hjälp av induktiv tematisk analys. I praktiken 
innebär detta bl.a. att de induktiva teman som utgör resultatet har framkommit och utarbetats 
utifrån det insamlade materialet. Resultaten från studien är alltså förankrade i empirin och 
bygger helt på de data som samlats in genom sju intervjuer. Analysen av materialet har på ett 
noggrant och systematiskt sätt följt det tillvägagångssätt som presenterads av Langemar 
(2008). Intervjuerna har vidare genomförts på ett likvärdigt sätt vilket kan antas medföra en 
god reliabilitet genom intervjuprocessen.  
 
Undersökningen ger ett användbar bidrag eftersom cheferna ofta sägs vara ”företagens 
ledning”. Det är följaktligen viktigt att få en bild av vilka drivkrafter de anställda har för att 
kunna utnyttja deras kapacitet till fullo och för att kunna vara konkurrenskraftiga. För att 
kunna rekrytera och behålla den mest värdefulla personalen är det inte så enkelt som att bara 
locka med en hög lön (Hagemann, 1990). Möjligheter till utveckling, intressanta 
arbetsuppgifter och delaktighet är ofta lika viktigt eller till och med viktigare när det gäller att 
motivera anställda. De i undersökningen presenterade temana utgör dock endast ett urval av 
möjliga motivationsfaktorer. Detta innebär att fortsatt forskning inom området anses önskvärd 
och angelägen både ur ett vetenskapligt perspektiv för att nå djupare förståelse inom området 
arbetsmotivation. Även ur en tillämpad synvinkel kan denna kunskap antas kunna utgöra ett 
värdefullt konkurrensverktyg för arbetsgivare.  
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