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Förord 

Jag vill börja med att tacka mina kontaktpersoner på Svensk fastighetsförmedling och 

Midroc för att de gett mig möjligheten att genomföra studien hos dem. Vidare vill jag 

även tacka personalen på Midroc Business School, franchisetagarna på Svensk 

fastighetsförmedling och ledarna på Midroc för att de deltagit i min uppsats och 

engagerat sig i intervjuerna. De har kommit med givande information och inspirerat 

mig enormt mycket. Slutligen vill jag även tacka min handledare Limin Gu för stöttning 

och handledning under uppsatsperioden. 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka och få kunskap om hur ledare arbetar för att främja den inre 

motivationen hos sina medarbetare, samt beskriva hur de uppfattar sitt ledarskap med hänsyn till 

motivationsarbetet. Detta har undersökts genom en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer 

legat till grund för det insamlade materialet. Studien har applicerats på företagen som hamnade fyra, 

respektive femma i Universums undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare 2016. Informanterna bestod 

av tre franchisetagare på Svensk fastighetsförmedling och två ledare på ett bolag inom Midroc Europe. 

Resultatet kopplas mot de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och 

samhörighet, samt ledarskapet. Det visar bland annat på ledare som ger sina medarbetare eget ansvar i 

form av egna affärer eller uppdrag. Medarbetarna blir delaktiga i beslutsprocesser genom att ledarna 

rådgör och lyssnar på deras åsikter. Ledarna försöker tillgodose allas olika behov genom att bygga upp 

arbetet kring varje individ. Utbildningsmöjligheter ges både externt och internt inom företagen. 

Tillsammans läggs individuella utvecklingsplaner som ledarna sen coachar och stöttar medarbetarna i. 

Genom individuella och gruppvisa möten uppmärksammar ledarna sina medarbetares prestationer och 

främjar samhörigheten på arbetsplatsen. Medarbetare uppmuntras att hjälpa varandra och ledarna 

anordnar gemensamma aktiviteter som konferenser och middagar för att svetsa samman sina 

arbetsgrupper. I sitt ledarskap använder de sig av en tydlig kommunikation och engagerar sig i 

medarbetarnas personliga behov genom att vara lyhörda och närvarande psykiskt. Vidare arbetar de för 

att fånga upp sina medarbetare när de är nere och berömmer dem när de är duktiga. 

 
Nyckelord: Inre motivation, grundläggande psykologiska behov, behovsanpassat ledarskap 
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Inledning 

Vad är egentligen ett företags viktigaste resurs? Gör du en sökning på Google får du 

omgående reda på svaret för vår tid. Oavsett om ett företag har en framgångsrik 

produkt står det alltid personal bakom den, och i dagens företagssamhälle gäller det 

många gånger att sticka ut för att vara konkurrenskraftig. För att ett företag ska 

överleva och utvecklas är det viktigt att det finns personal som är kompetenta och 

motiverade för sin uppgift (Granberg, 2011). Kvalitetsmagasinet presenterar en 

undersökning om nöjda medarbetare och delger resultatet om vad som påverkar 

medarbetarnöjdheten (Nyström, 2007). Listan toppas av motivation följt av närmaste 

chef, utveckling och företagsledning. Med personal som trivs, är engagerade och 

motiverade ökar prestationen, vilket är en bidragande faktor till goda resultat (Deci, 

Olafsen, Ryan, 2017). Vad är det då som är med och skapar motivationen som är så 

viktig för personalen? Enligt flera forskare (se t.ex. Gagné och Deci, 2005) har 

ledarskapet en viktig funktion och deras sätt att leda har en betydande roll för att 

medarbetare ska känna sig motiverade. 

 

För att skildra en förklaring till ledarens funktion används ett exempel förklarat i 

Stefan Söderfjälls bok Behovsanpassat ledarskap – att skapa förutsättningar för 

motivation, prestation och välbefinnande (2012, s. 54 - 59). Han har i en dialog med 

Edward L Deci, som bedrivit framgångsrik forskning på mänsklig motivation, fått 

förklarat en syn som många människor har idag. Vi ställer oss ofta frågan ”Hur kan jag 

motivera andra människor? Medan frågan egentligen borde lyda ”Hur kan jag skapa 

förutsättningar och förhållanden där människor kan motivera sig själva?”. Det syftar 

till att motivation först och främst kommer inifrån och att det är något som bara 

individen själv kan kontrollera. Omgivningen kan däremot skapa förutsättningar för 

att någon annan ska känna sig motiverad. Precis som i det förklarade exemplet menar 

författaren att en ledare kan främja motivationen hos sina medarbetare. 

 

Motivationens betydelse för organisationer har framkommit i en rad olika 

vetenskapliga studier som Söderfjäll (2012) sammanfattar. Bland annat styr 

motivationen medarbetarnas välbefinnande och närvaro, den styr 

personalomsättningen och den påverkar medarbetarnas prestationer och 

ansträngningar. Vidare påverkar motivationen även intäkter, vinster, kundnöjdhet och 

ägares utdelning. Därför kan man tycka att det är av stor vikt att företag arbetar för 
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motivationen på arbetsplatsen. Det finns idag mycket forskning inom området för vad 

medarbetare motiveras av och hur ledare kan bidra till ett motivationsfrämjande 

arbete, varför man kan ställa sig frågan; Hur kommer det sig att siffror från Gallups 

omfattande undersökning visar att endast 16 procent i Sverige är motiverade i sitt 

arbete? (Bachér, 2016; Malmberg, 2016). Problemet som jag ser det sitter inte i 

forskningen då flertalet beprövade metoder fungerar. Problemet verkar istället sitta i 

att överföra teorier om motivation till det praktiska ledarskapsarbetet. Då detta 

problem är något som jag finner väldigt intressant är det också ett aktuellt ämne jag 

vill lyfta genom att undersöka och få kunskap om hur ledare arbetar för att främja 

motivationen hos sina medarbetare. Jag vill applicera min studie på företag där 

medarbetare påstår sig trivas för att undersöka ledarskapet inom den organisationen. 

Studien utgör en del av det pedagogiska forskningsfältet eftersom den ämnar 

undersöka faktorer som främjar motivationen hos medarbetare. Deci & Ryan (2000) 

förklarar att motivation som kommer inifrån resulterar i högre inlärning och 

kreativitet. Just den inre motivationen får det centrala fokuset i undersökningen då 

den ligger till grund för människans totala motivation (Deci & Ryan, 2000). Detta 

förklaras närmare under litteraturgenomgången.  

 

Universum global, som är världsledande inom Employer Branding, genomför varje år 

undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare där medarbetare betygsätter sina 

nuvarande arbetsgivare utifrån bland annat nöjdhet, vilja att rekommendera sin 

arbetsgivare och intresse för att byta jobb (Universum, u.å.). På deras hemsida går det 

att läsa: 

 

Aldrig förr har organisationer varit så beroende av att ha rätt medarbetare. 

Detta ställer höga krav på arbetsgivare, både när det kommer till att attrahera 

och rekrytera nya talanger men även när det gäller att behålla medarbetare och 

skapa engagemang. Nöjda och motiverade medarbetare bidrar inte bara till 

organisationens framgång utan de är också viktiga ambassadörer för att 

rekrytera nya talanger. Men hur gör man då som arbetsgivare för att skapa 

engagerade medarbetare och få dem att stanna kvar i organisationen? 
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Med deras undersökning i ryggen avser min studie fokusera på Svensk 

fastighetsförmedling och Midroc som återfinns i topplistan Sveriges Bästa 

Arbetsgivare 2016. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och få kunskap om hur ledare arbetar för att främja 

den inre motivationen hos sina medarbetare, samt beskriva hur de uppfattar sitt 

ledarskap med hänsyn till motivationsarbetet. 

 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver ledarna att de arbetar för att främja motivationen hos sina 

medarbetare utifrån de inre motivationsfaktorerna autonomi, kompetens och 

samhörighet? 

• Hur skildrar ledarna sitt ledarskap i relation till motivationsarbetet? 

 

Företagspresentation 

Här görs en kort presentation av Svensk fastighetsförmedling och Midroc som 

hamnade på fjärde respektive femte plats i Universums undersökning Sveriges Bästa 

Arbetsgivare 2016. Underlaget har erhållits genom kontakt med HR-personal från 

respektive företag.   

 

Svensk fastighetsförmedling är en mäklarkedja med cirka 1200 medarbetare fördelat 

på 230 butiker. Det är en franchiseorganisation vilket innebär att de har 

franchisetagare ute i landet som driver de olika butikerna. De flesta franchisetagare 

har en till två butiker medan någon driver närmare 30 butiker. Butikerna har oftast 

kring fem stycken anställda även om det också finns större kontor. Organisationen har 

ett huvudkontor med 27 anställda som stöttar butikerna med allt från marknadsföring 

till HR-frågor. Alla som blir franchisetagare måste gå en ledarskapsutbildning på fem 

steg som bland annat består av utbildning inom personalfrågor, arbetsrätt och 

ekonomi. Det är en affärsskola som de måste gå inom 2.5 år efter att de börjat. 
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Midroc Europe är en koncern med cirka 3600 medarbetare fördelat på 16 olika bolag 

och benämner sig själva som samhälls- och industriutvecklare. De är en heltäckande 

partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö som tillsammans levererar 

kundanpassade helhetslösningar. Verksamheten är internationell med Sverige som 

utgångspunkt. Bolaget som undersökts arbetar efter en liggande organisationsstruktur 

som kan liknas vid en pil. Stöttning sker från ledning, affärsområdeschefer och 

enhetschefer ut till medarbetarna som ”spelar matchen”. Midroc har sin egna 

affärsskola Midroc Business School som bland annat håller ledarskapsutbildningar för 

chefer inom koncernen.  

 

Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras kort en inledning om motivation och följs av förklaringar 

av inre och yttre motivation, samt autonom och kontrollerad motivation. Dessa 

förklaras eftersom de står i relation till människans grundläggande psykologiska 

behov som utgör ramen för detta arbete. Vidare beskrivs det behovsanpassade 

ledarskapet och det transformerande ledarskapet. Förklarande teorier och tidigare 

forskning inom området står som grund för litteraturgenomgången.  

 

Motivation 

En övergripande förklaring som nationalencyklopedin använder i sin beskrivning av 

motivation är att det är en ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål”. Begreppet fick genomslagskraft under 

andra halvan av 1900-talet och fungerade som ett medel för att öka medarbetares 

arbetstillfredsställelse (Palm, 2008). Det är ett begrepp som många vet vad det är men 

har svårt att definiera. Det märks också inom forskningen där det finns flera sätt att se 

till motivationen hos människor och därmed också medarbetare på ett företag. Bland 

annat att motivationen är präglad av inre eller yttre drivkrafter och ses som antingen 

autonom eller kontrollerad. Två personer som skildrar dessa begrepp är forskarna 

Edward L Deci och Richard M Ryan (2000). 

 
Inre och yttre motivation  

Den inre motivationen härleds till individen själv och styrs av vår inre drivkraft. När vi 

gör något för vår egen skull och för att hitta glädje och intresse talar vi om den inre 
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motivationen (Deci & Ryan, 2000). Ryan och Deci (2000) förklarar att fenomenet 

uppkom genom experimentella studier av djurs beteende. Utifrån observationer kunde 

man konstatera att nyfikenhet, undersökande och lekfullhet var något som uppstod 

oavsett om det gavs belöning, bestraffning eller inget av det. Finner vi viljan i att göra 

något för vår egen skull agerar vi utifrån våra inre drivkrafter och inte av utomstående 

faktorer. Enligt Maccoby (1995) innefattar den inre motivationen att arbetet är 

meningsfullt, utmanande och roligt. En sak att ta hänsyn till i relation till den inre 

motivationen är att vi människor motiveras av olika slags aktiviteter. Det som 

intresserar en människa kan en annan person vara helt ointresserad av, vilket så också 

går att jämföra med den inre motivationen. Det som skiljer sig mellan individers 

individuella färdigheter och värderingar gör också skillnad i vad man anser är roligt, 

meningsfullt eller utmanande. 

 

Yttre motivation förklaras vara något som drivs av externa faktorer som exempelvis 

pengar, utmärkelser eller uppmärksamhet (Revee, 2009). Författaren förklarar att 

drivkraften kommer från att nå ett visst utfall av en utförd aktivitet istället för att det 

är aktiviteten i sig som är tillfredsställande. Revee (2009) menar att det till exempel 

kan handla om att nå ett specifikt resultat i form av uppsatta mål eller att vinna 

tävlingar. Hur vi agerar och hur beteendet styrs är i detta fall genom den yttre 

motivationen. 

 
Autonom och kontrollerad motivation 

Self Determination Theory (SDT) är en motivationsteori framtagen av Deci och Ryan 

(2000), som applicerats i flera olika kontexter: Bland annat inom föräldraskapet, 

skolan, sjukvården, sportvärlden och arbetsplatsen (Deci, Olafsen, Ryan, 2017). Inom 

SDT redogörs skillnaden mellan autonom och kontrollerad motivation, samt olika 

nivåer av dessa. Det går att läsa mer om i bland annat Ryan och Deci (2000); Gagné 

och Deci (2005); Deci et al. (2017). Kort sammanfattat menas att motivationen 

antingen är autonom och man handlar utifrån sig själv och sina egna värderingar, eller 

att den är kontrollerad och att ens agerande är ett utfall av påverkan från omgivningen 

(t.ex. belöning eller bestraffning). Även om det är lätt att jämföra autonom med inre 

motivation, samt kontrollerad med yttre motivation, beskrivs också situationer där den 

yttre motivationen kan vara av autonom karaktär. Exempelvis i situationer där 

uppgiften i sig grundas i yttre faktorer men man utför dem i relation tills sina egna mål 

och värderingar (Se Gagné & Deci, 2005, s. 336 för förklarande modell). 
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Något som också förklaras inom SDT är människans medfödda psykologiska behov 

som ligger till grund för vår totala motivation. Människan har ett inre behov av att 

känna autonomi, kompetens och samhörighet. Ryan och Deci (2000) berättar att 

sociala kontexter som stödjer människans tillfredsställelse av de inneboende 

psykologiska behoven är grunden för att känna inre motivation och gör att du blir mer 

självbestämmande i relation till yttre motivationsfaktorer. 

 

I den här studien undersöks ledarskapets motivationsfrämjande arbete i relation till 

den inre motivationen och människans grundläggande psykologiska behov. 

Ovannämnda motivationsaspekter har beskrivits för att ge en förförståelse och för att 

de står i relation till dessa behov. Under följande delar av avsnittet karaktäriseras 

behoven av autonomi, kompetens och samhörighet med förklarande teori samt 

tidigare forskning inom området. 

  

Våra tre grundläggande psykologiska behov 

Forskning inom SDT som är kopplad till arbetsplatser fokuserar idag ofta på 

tillfredsställelse av medarbetares behov av autonomi, kompetens och samhörighet, 

vilka leder till framgångsrika prestationer, välmående och autonom motivation (Deci 

et al., 2017). SDT har i flera årtionden fokuserat på vad som underlättar en kvalitativ 

och hållbar motivation och vad som engagerar anställda i organisationer. Teorin menar 

att arbetsplatsförhållanden där medarbetare främjas av dessa stöd, leder till nöjda 

medarbetare som utvecklas lika väl som att det säkerställer effektivitet inom 

organisationen (Deci et al., 2017). 

 
Autonomi 

Autonomi präglas av människans behov av att agera med en känsla av eget val, 

inflytande och självbestämmande. Individen behöver känna självständighet och frihet 

i sin arbetssituation för att motiveras (Deci & Ryan, 2000). Det handlar om hur vida 

människor är eniga med yttre influenser som påverkar deras beteende. Författarna 

menar att en upplevd stark autonomi inför en uppgift leder till en starkare inre 

motivation tillsammans med ökad prestation och välmående. Beroende på om 

människan ser att hen endast anpassar sig till yttre faktorer eller om faktorerna faktiskt 

går hand i hand med egna värderingar och drivkrafter, blir beteendet antingen av inre 

eller yttre slag. Inom SDT ses autonomi som grunden för individens inre behov och 



 

7 
 

därmed som den viktigaste faktorn för att uppnå inre arbetsmotivation (Deci & Ryan, 

2000). Det förklaras att behovet av autonomi inte ensamt kan uppfylla ens inre 

motivation, utan känslan av kompetens och samhörighet måste också vara uppfyllt. 

 
Kompetens 

Behovet av kompetens handlar om människans vilja att känna sig kunnig, erfaren och 

behövd inför sin uppgift (Deci & Ryan, 2000). Det finns ett behov av att få bekräftelse 

på sina färdigheter så väl i arbetslivet som privat. Individens inre behov strävar hela 

tiden efter att utveckla sin kompetens inom olika områden. För att uppnå ett önskat 

resultat menar Deci och Ryan att en uppgift bör vara lagom utmanande på så sätt att 

den inte är för enkel men inte heller för svår. Forskare menar på att det ligger i 

människans natur att utforska och engagera sig i utmanande uppgifter för att utveckla 

sin kompetens (Van den Broeck et al., 2010). Vidare beskriver Gagné och Deci (2005) 

att individers behov av att känna sig kompetent kan kopplas till feedback i exempelvis 

en arbetssituation. De menar att positiv feedback kan främja motivation och ett större 

engagemang. 

 
Samhörighet 

Även om det visat sig att autonomi- och kompetensbehovet har störst inverkan på den 

inre motivationen menar teori och forskning att samhörighetsbehovet också behöver 

vara tillfredsställt för att nå full inre motivation (Deci & Ryan, 2000). Det förklaras 

som behovet människan har av att tillhöra en grupp och att känna gemenskap med 

andra (Van den Broeck et al., 2010). Behovet yttrar sig i viljan av att relatera till 

personer i omgivningen och att visa andra omtanke samtidigt som andra bryr sig om 

en själv (Deci & Ryan, 2000). Författarna menar att samhörighet kan ställas i 

perspektiv till autonomi, där samhörigheten präglar samarbete och gemenskap medan 

autonomin präglas av självständighet. I sammanhang som präglas av samhörighet och 

gemenskap är möjligheten större att uppnå inre motivation. 

 

Behovsanpassat ledarskap 

För att anställda på ett företag ska ges förutsättningar för att få sina grundläggande 

psykologiska behov tillfredsställda, har ledarskapet visat sig ha en central roll (Gagné 

& Deci, 2005). Då människans behov av autonomi, kompetens och samhörighet tycks 

leda till ett bättre välmående och anställda som presterar bättre har det också forskats 
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kring vilket sätt ledarskap kan vara med och främja dessa behov. Det behovsfrämjande 

ledarskapet som Gagné (2014) beskriver i sin bok The Oxford Handbook of work 

engagement, motivation and self-determination theory, och som även Söderfjäll 

(2012) skildrar, består av det autonomifrämjande-, kompetensfrämjande- och 

samhörighetsfrämjande ledarskapet. Deci et al. (2017) beskriver att ledares möjlighet 

till att engagera sig i medarbetare, samtidigt som deras organisation kan växa, ökar 

genom att arbeta utifrån ledarstilar som främjar autonomi, kompetens och 

samhörighet. Bland annat redogörs relationen mellan SDT och det transformella 

ledarskapet. Dessa kommer kort att förklaras under detta avsnitt för att karakterisera 

ledarskap kopplat till motivationsfrämjandet. 

 
Autonomifrämjande ledarskap 

Ett autonomifrämjande ledarskap präglas av ledare som ger anställda en möjlighet att 

påverka sin egen arbetssituation genom ansvar och makt (Gagné, 2014). En sådan typ 

av ansvarsfördelning kallas empowerment. Baard (2002; refererad i Gagné, 2014) 

beskriver ett antal ledarskapsbeteenden som stödjer autonomin hos de anställda. Det 

kan handla om att delegera ansvar och uppmuntra medarbetarinflytande där de 

anställda får vara med och bestämma över hur arbetet ska gå till och som tillåter dem 

att välja sina uppgifter. Behovet stöds också om ledaren tillåter möjligheten för 

misstag, lyfter feedback på ett icke-kontrollerande vis och för en tydlig istället för 

aggressiv kommunikation. Vidare handlar det om att förstå medarbetarens perspektiv 

och minimera överdriven kontroll. 

 
Kompetensfrämjande ledarskap 

Gagné (2014) beskriver att ledare kan tillfredsställa behovet av kompetens genom att 

bland annat delegera uppgifter som passar den enskilde medarbetarens kunskap och 

färdigheter. Baard (2002; refererad i Gagné, 2014) menar att ledare som ger sina 

medarbetare möjlighet till kompetensutveckling och stöttar sina medarbetare, främjar 

kompetensbehovet. Att diskutera och enas om uppsatta mål, ge medarbetarna 

intressanta och utvecklande uppgifter som bringar nya kunskaper, samt att jobba med 

kontinuerlig feedback på prestationer, förklaras också som möjligheter för det 

kompetensfrämjande ledarskapet. När detta behov tillfredsställs främjas välmående 

hos de anställda och chansen att uppleva inre motivation ökar (Deci & Ryan, 2000). 
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Samhörighetsfrämjande ledarskap 

Ledare kan främja samhörigheten genom att fostra teamwork, ömsesidig respekt och 

öka beroendet till sina kollegor genom gemensamma gruppmål (Baard, 2002; 

refererad i Gagné, 2014). Det beskrivs kunna ske genom att ha kontinuerliga möten, 

uppmuntra samarbete, motverka konkurrens och föra en effektiv kommunikation. Mer 

konkret kan det handla om att delge information om vad som händer i verksamheten 

och att genomföra teambildande aktiviteter. Samhörighet främjas om enskilda 

medarbetare känner att ledaren bryr sig och att arbetssituationen präglas av respekt. 

 
Transformerande ledarskap 

Enkelt förklarat kan man säga att ledarskap delas upp i två olika kategorier; ett 

uppgiftsorienterat där ledarskapsbeteenden skildras i relation till något som rör en 

arbetsuppgift. Ledarskapscentrum (2013) beskriver att det kan handla om att sätta 

ramar för medarbetare genom att skapa struktur och bestämma över arbetsuppgiften. 

Det andra är ett relationsorienterat beteende som präglas av att ledaren gör saker för 

att påverka den sociala kontexten. Ledarskapscentrum förklarar att det kan handla om 

att påverka stämningen i en grupp, den enskilda individens motivation, samt att främja 

trivsel, utveckling och attityd. Det sistnämnda beteendet kallas många gånger ett 

transformerande ledarskap. Forskning av bland annat Hetland et al. (2011) visar att 

det transformerande ledarskapet främjar anställdas grundläggande behov. Vidare 

visar studier inom området att relationen mellan det transformerande ledarskapet och 

engagemang tillsammans med arbetstillfredsställelse, också är förknippat med 

behoven (Gözükara & Simsek, 2015).  

 

Tidigare forskning 

Med teorier förklarade presenteras nu forskning inom området. Urvalet består av 

några äldre studier som refererats i flertalet vetenskapliga artiklar samt några 

modernare studier inom forskningsområdet.  

 

I en studie av Deci et al. (2001) undersöktes behovstillfredsställelse och välmående i 

två helt olika kulturer. Studien genomfördes som ett första steg för att se om SDT 

fungerade lika väl i organisationer i andra länder som i USA där många studier redan 

genomförts. 431 personer från tio olika företag i Bulgarien, samt 128 stycken från ett 
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företag i USA deltog. Respondenterna representerade olika arbetsorganisationer för 

att se om det var någon skillnad. Resultatet visade på att medarbetare behövde 

tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven oavsett vilken kultur man 

levde i. Ledarskapsstödet visades vara viktigt för att främja autonomi, kompetens och 

samhörighet som i sin tur leder till arbetstillfredsställelse och bättre prestationer. 

 

I en studie på 192 stycken studenter mättes motivation genom tiden det tog för dem att 

tröttna på en arbetsuppgift (Deci et al., 1994). Uppgiften gick ut på att trycka på en 

knapp varje gång en lampa tändes på en datorskärm. Under olika omständigheter 

testades studenterna genom flera olika motivationsfrämjande tillvägagångssätt. 

Resultatet visade att motivationen främjades om det fanns en ledare som gav dem 

uppmärksamhet och visade intresse för uppgiften som utfördes. Det visade också att 

behovstillfredsställelse och motivation främjades om studenten fick förståelse för 

varför de skulle utföra uppgiften och genom att ledare gav dem betydelsefulla 

anledningar att genomföra uppgiften. Om ansvarsområdet klargjordes bidrog det 

också till att respondenterna blev mer motiverade. 

 

I en annan studie av Deci et al. (1989) framkommer det att ledare som lyssnar och tar 

del av medarbetares åsikter och synsätt, främjar motivationsbehoven. Data togs fram 

genom en studie på omkring 1000 anställda tekniker och deras chefer i ett stort 

maskinföretag. Vidare visade en meta-analys av 128 experiment att positiv feedback 

ökar människors inre motivation (Deci et al., 1999). 

 

661 norska medarbetare i sex olika organisationer genomförde en webbaserad 

undersökning som visade att tillfredsställandet av autonomi, kompetens och 

samhörighet är förknippat med att känna arbetsglädje (Andreassen et al., 2010). Det 

som visade starkast samband var relationen mellan arbetsglädje och 

kompetensbehovet. 

 

Vansteenkiste och Deci (2003) studie på 25 män och 55 kvinnor vid ett universitet i 

USA visade bland annat att intern konkurrens har en negativ inverkan på den inre 

motivationen.  
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I en svensk studie av Hansen och Hermansson (2013) undersöktes motivationsfaktorn 

erkännande, vilket kan kopplas till autonomi, kompetens och samhörighet. Forskarna 

förklarar att erkännandet bland annat kommer genom att uppmuntras till eget 

inflytande (autonomifrämjande), att känna sig effektiv (kompetensfrämjande) och 

genom att bli visad uppskattning av andra människor för sina ansträngningar 

(samhörighetsfrämjande). Syftet med studien var att öka förståelsen för erkännandet 

som motivationsfaktor hos anställda. En kvalitativ fallstudie genomfördes genom 

intervjuer och observationer på ett mindre grossistföretag. Resultatet visar på att 

erkännandet från ledning, medarbetare och kunder yttrades genom uppskattning, 

stöd, återkoppling, bekräftelse och det sociala umgänget. Ett exempel från resultatet 

är att medarbetarna ansåg sig växa och kände sig mer betydelsefulla när ledningen 

visade dem uppskattning (läs mer: Hansen & Hermansson, 2013). 

 

Söderfjäll (2012) berättar om en studie som förklaras i boken the psychology of choice 

(1977) av Ellen J Langer där man undersökte om möjligheten att själv få välja en lott 

medförde ett starkare upplevt värde än att bli tilldelad en lott. Medarbetare på två 

amerikanska arbetsplatser tilläts köpa lotter för en dollar styck där hälften fick välja 

lott själva och den andra hälften blev tilldelade en lott. De tillfrågades sen hur mycket 

pengar de skulle vilja ha för att sälja tillbaka sin lott. Resultatet visade att de som själva 

fått välja sina lotter medförde ett upplevt värde som var fyra gånger högre än om man 

inte fick välja.  

 

Metod 

Under detta avsnitt kommer metodvalet för studien att presenteras. Avsnittet inleds 

med en presentation av studiens upplägg följt av urval, datainsamling, 

genomförande av intervjuer, bearbetning av data, etik och till sist förs en diskussion 

kring studiens tillförlitlighet. 

 

Studiens upplägg 

Upplägget för studien har utgått från Kvale och Brinkmanns (2014) sju stadier som 

består av; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering. Det innebär att arbetet inleddes med en tematisering för att ta fram 

studiens syfte och val av fokusområde. Det fortsatta arbetet planerades och 
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strukturerades sen med hänsyn till etiska aspekter. Vidare genomfördes intervjuer, 

transkribering och analys med anknytning till syfte och fokusområde. Till sist 

diskuterades studiens kvalitet och tillförlitlighet innan en fullständig rapport stod 

färdig. 

 

Arbetet inleddes med att formulera ett syfte med tillhörande frågeställningar utifrån 

fokusområdet ”motivation och ledarskap”. Det gjordes genom att läsa in sig på området 

för att sen kunna avgränsa arbetet. Valet föll på att genomföra en kvalitativ studie då 

intentionen med denna uppsats var att undersöka och få kunskap om hur ledare 

arbetar för att främja den inre motivationen hos sina medarbetare, samt skildra 

ledarskapet i relation till motivationsarbetet. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ 

studie präglas av att skapa teorier, det vill säga ett induktivt arbetssätt och där orden 

får huvudfokus. Författaren beskriver att den kvalitativa forskningen föredrar att 

undersöka hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Detta i jämförelse 

med en kvantitativ ansats där data ofta prövas mot teorier genom att samla in 

kvantifierbara data. Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ forskare ska kunna 

se världen med informanternas ögon och det kan jämföras med att det i den här 

studien, genom intervjuer, önskas en djupare uppfattning om ledarnas syn på deras 

verklighet. Med en kvalitativ studie i form av intervjuer förklarar författarna att 

forskaren ges en möjlighet att öka sin förståelse för det informanterna berättar genom 

att lyssna på dess resonemang och reflektioner. Dessutom får forskaren en möjlighet 

att ställa följdfrågor som kan leda till en än djupare förståelse. I en kvantitativ studie, 

som ofta genomförs i form av enkäter, ges inte svaren samma utrymme för detta, därför 

anses en kvalitativ studie som mer lämplig att genomföra för att kunna besvara 

uppsatsens syfte. 

 

Urval 

När forskningsfrågorna stod klara, påbörjades arbetet för att hitta ett företag att 

applicera dem på. Utgångspunkten var att hitta företag där medarbetare påstår sig 

trivas på arbetsplatsen. I det här fallet utgick tanken från att företag som nått goda 

resultat i en undersökning som pekar på arbetstrivsel också borde betyda att 

personalen känner någon form av arbetsglädje. Just arbetsglädje är något som kan 

härledas till den inre motivationen (Andreassen et al., 2010). Valet föll på 

undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare som genomförs årligen av Universum. 
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Det är ett ledande företag inom Employer Branding som genomför flera olika 

undersökningar varje år. Då undersökningen ansågs motsvara vad som eftersöktes, 

kontaktades åtta av de tio högst rankade företagen i topplistan Sveriges Bästa 

Arbetsgivare 2016. En förfrågan om att delta i studien skickades via e-post. De två 

företag som först visade sitt intresse var Svensk fastighetsförmedling och Midroc som 

hamnade fyra, respektive femma i listan. Efter dialoger med personal från respektive 

HR-avdelning bestämdes att studien skulle få genomföras hos dem. Att välja just två 

företag kändes som en lämplig avgränsning för studiens storlek och för att få ett 

bredare perspektiv än om bara ett företag valts ut. 

 

Genom en dialog med HR-personal på respektive företag skapades kontakt med tre 

franchisetagare på Svensk fastighetsförmedling, samt två stycken ledare i ett bolag 

inom Midroc Europe, som alla har personalansvar. Utöver kontakt med HR-personal 

och franchisetagare/ledare har möjligheten även getts att prata med personal från 

Midrocs egen Business School där de bland annat berättat om deras 

ledarskapsprogram. Kontakten med HR-personalen i de båda företagen och med 

personal från Business School har fungerat som bakgrundsintervjuer för 

presentationer av företagen. Intentionen var från början att dessa intervjuer skulle 

utgöra en större del av bakgrundsavsnittet, men med hänsyn till arbetets omfattning 

och tidsaspekt valdes det dessvärre bort. De tre franchisetagarna och de två ledarna 

består av tre män och två kvinnor, vilka utgör själva empirin i studien. Valet av fall och 

deltagare har gjorts på ett strategiskt sätt, där urvalet har baserats på relevans för 

forskningsfrågorna. HR-personalen hjälpte i detta fall till genom att kontakta personer 

som de ansåg passa vad studien efterfrågade. Bryman (2011) beskriver 

tillvägagångssättet som ett målinriktat urval där syftet med val av deltagare blir riktat 

och sker inte på ett slumpmässigt sätt.  

 

Datainsamling 

Med studiens syfte och urval fastställt, gjordes ytterligare inläsning av teorier och 

tidigare forskning inom området för studiens avgränsning. Valet föll på den inre 

motivationen då det tidigt i litteratursökningen stod klart att den låg till grund för 

människans totala motivation. Dessutom dök samma forskare och författare inom 

området upp flertalet gånger med gemensamma nämnare, vilket stod klart genom 

tankekartor över funnet material. Litteratursökningen ledde slutligen till att studera 
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de tre grundläggande psykologiska behoven av autonomi, kompetens och samhörighet. 

Att studera detta i relation till ledarskap var något som låg inom ramen för 

undertecknads intresse och var bestämt redan från början. Relevanta 

ledarskapsteorier valdes ut efter att ha läst om de inre motivationsbehoven i både 

artiklar och böcker vilka hade god överenstämmelse med dessa faktorer. Valet blev 

därför att fokusera på det autonomifrämjande-, kompetensfrämjande- och 

samhörighetsfrämjande ledarskapet, samt det transformerande ledarskapet. I 

sökandet efter relevant litteratur användes sökfunktionen på hemsidan för Umeå 

universitetsbibliotek och genom databaser som gick att nå via sidan. Där har främst 

EBSCO använts. Utöver det har teorier och forskning också hittats genom bland annat 

Google Scholar, böcker och i referenslitteratur. Sökord som används är exempelvis: 

Inre motivation, ledarskap, grundläggande psykologiska behov, autonomi, kompetens, 

samhörighet, arbetsmotivation, organisation, Self Determination Theory, samt Deci 

och Ryan. Dessa har använts i både svensk och engelsk benämning samt i kombination 

med varandra. Samtliga artiklar som används i litteraturgenomgången är fackligt 

granskade. 

 

Kvalitativa intervjuer har fungerat som datainsamlingsmetod för studien och de har 

varit av semistrukturerad karaktär. Valet föll på en semistrukturerad intervjuform 

eftersom den anses lämplig när man vill hålla intervjun öppen och där 

intervjupersonerna ges en chans att utforma sina egna svar samtidigt som intervjuaren 

kan ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Den semistrukturerade intervjun bygger enligt 

Bryman på en utformad intervjuguide med specifika teman att behandla. Vid 

utformningen av intervjuguiden för den här studien (se Bilaga 2) har 

forskningsfrågorna operationaliserats genom att först fastställa två teman och vidare 

underteman, dit passande intervjufrågor formulerats med inspiration från 

litteraturgenomgången. Dessa teman blev motivation med underteman autonomi, 

kompetens och samhörighet, samt ledarskap. Frågorna i intervjuguiden har fungerat 

som ett stöd och ett schema där ordningsföljden har varit av mindre betydelse då det 

önskades att ge informanterna utrymme att berätta fritt utifrån deras syn, vilket också 

Bryman (2011) exemplifierar för en semistrukturerad intervju. 
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Genomförande av intervjuer 

Några dagar innan intervjuerna e-postades ett informationsbrev till informanterna där 

bland annat syftet och teman för intervjuerna presenterades. Detta för att ge dem 

möjlighet att reflektera kring ämnet före själva intervjun. Av de fem intervjuerna 

genomfördes fyra stycken på respektive informants kontor. Den femte intervjun 

genomfördes över telefon på grund av logistiska skäl. Anledningen till att genomföra 

intervjuerna ute på kontoren var dels för att få informanterna att känna sig bekväma, 

men också för att kunna få med andra uttryck än det som kommer fram via talet, så 

som exempelvis kroppsspråk. Intervjuerna tog mellan 30 – 60 minuter och de spelades 

in med godkännande av informanterna. De spelades in för att i efterhand kunna 

analysera svaren djupgående. Eftersom undertecknad var ensam under intervjuerna 

underlättade inspelningarna i form av att fokus helt kunde riktas mot intervjuguiden 

och intervjupersonerna istället för att anteckna där och då. Det gjorde att svaren kunde 

följas upp mer engagerat och relevanta följdfrågor kunde ställas, som annars hade 

riskerats utebli på grund av sämre fokus. 

 

Bearbetning av data 

Samtliga intervjuer som låg till grund för resultatavsnittet transkriberades först i sin 

helhet för att underlätta analysen av materialet. I de första intervjuerna skrevs 

intervjuledarens bekräftande ord som exempelvis ”aa”, ”mm”, ”jag förstår”. Då detta 

var något som skedde kontinuerligt genom samtliga intervjuer utan att tillföra något 

värde för resultatet, valdes detta bort i de senare intervjuerna. Med hänsyn till studiens 

syfte har en kvalitativ dataanalys genomförts. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar 

att kodning och kategorisering är den vanligaste formen av dataanalys idag. Vidare 

beskriver Bryman (2011) olika steg att ha i åtanke när man utför själva kodningen, vilka 

har funnits med som inspiration vid bearbetningen av materialet. Dessa framkommer 

genom förklaringen nedan.  

 

Efter transkriberingen gjordes en första genomläsning utan att anteckna för att få en 

helhetsbild över materialet. Bryman (2011) berättar att man kan skriva ner några 

särskilt intressanta saker direkt efteråt, vilket också gjordes. Vid en andra inläsning 

noterades nyckelord i marginalen som sedan fördes in i ett Worddokument och 

kopplades mot teman i intervjuguiden. Nyckelorden stod för det som Bryman kallar 

kodning och temana kan ses som kategorier varje kod placerats under. När det var gjort 
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skrevs en utförlig sammanfattning både för att underlätta förståelsen för 

undertecknad, men också för att kunna skicka till informanterna. Det gjordes för att 

bekräfta att ingen information missuppfattades och för att ge dem en fingervisning om 

vad som skulle användas i studien. Bryman (2011) förklarar det som en 

respondentvalidering, vilket är med och ökar tillförlitligheten i en studie. Detta låg inte 

inom ramen för Brymans olika steg men valdes ändå att genomföras här då det ansågs 

som en lämplig tidpunkt. För att sortera materialet blev nästa steg i bearbetarfasen att 

klistra in informanternas utsagor under respektive tema; autonomi, kompetens, 

samhörighet och ledarskap. Efter det skrevs ett första utkast till resultatdelen ihop för 

att få en övergripande bild över vad som kommit fram. En ny fas i bearbetningen 

påbörjades genom att plocka ut nyckelord från litteraturgenomgången och placera dem 

under en rubrik för respektive område. Det följdes av att plocka ut nyckelord från 

resultatutkastet och föra in dem under samma områdesrubrik som nyckelorden från 

litteraturen. Detta gjordes för att granska koderna (Bryman, 2011) och relatera dem till 

existerande litteratur. Genom att jämföra på det här viset kunde kopplingar lättare 

överskådliggöras (Bryman, 2011). I och med detta arbetssätt validerades att empirin 

placerats under rätt tema genom att bekräfta att det som nämndes i empirin 

överensstämde med teorin. Några ändringar gjordes i resultatavsnittet och till sist 

besvarades studiens frågeställningar i en sammanfattning av varje underrubrik för att 

ge en klarare bild av det centrala resultatet.  

 

Det grundläggande kategoriseringsarbetet underlättade sedan analysdelen där empiri 

presenteras i relation till teori och tidigare forskning. Sist i arbetet förs bland annat en 

diskussion om studiens resultat och begränsningar, samt ges förslag för vidare 

forskning. 

 

Etik 

Det finns fyra grundläggande huvudkrav när det gäller forskning, vilka finns till för att 

skydda informanter som deltar i en forskning från kränkningar eller andra skador. 

Dessa fyra forskningsetiska principer beskrivs i Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning av Vetenskapsrådet (u.å.) och 

sammanfattas kort här nedanför: 

• Informationskravet, vilket innebär att en forskare ska informera involverade 

individer om forskningens syfte. 
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• Samtyckeskravet, handlar om att deltagande är frivilligt och att berörda 

individer har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

• Konfidentialitetskravet, handlar om att deltagare ska ges anonymitet och att 

deras personuppgifter inte ska finnas tillgängligt för obehöriga. 

• Nyttjandekravet, de uppgifter som samlas in från berörda deltagare endast får 

utnyttjas för forskningens ändamål. 

 

Denna studie går i enighet med dessa krav genom att informanterna blivit informerade 

om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, att de ska 

förbli anonyma och att svaren endast kommer användas för studiens ändamål. Redan 

i den inledande dialogen med HR-personalen hos företagen lyftes frågan hur vida de 

ställde sig till att bli presenterade som företag. I båda fallen bestämdes att det var något 

som de medverkande intervjupersonerna skulle få vara med och avgöra. I 

informationsbrevet som gick ut till informanterna beskrevs alla forskningsetiska 

principer (se Bilaga 1). Även i inledningen av varje intervju gjordes en genomgång av 

principerna och alla informanter accepterade att företaget presenterades samt 

godkände de benämningar som valts i form av HR-personal, franchisetagare, ledare 

och personal vid Midrocs Business School (MBS). Detta för att i största möjliga mån 

skydda deras identitet. Undertecknad har tydligt förmedlat deltagarna om dess 

förutsättningar och fått deras godkännande och därmed skrivit uppsatsen med god 

hänsyn till de grundläggande huvudkraven. 

 

Tillförlitlighet 

För att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning används begreppet tillförlitlighet som 

bland annat består av delkriterierna trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 

(Bryman, 2011). Trovärdigheten innebär att säkerställa så att forskningen utförts med 

hänsyn till de regler som finns och att få bekräftat av informanterna att forskaren 

uppfattat verkligheten korrekt. Pålitligheten innebär att anta ett granskande synsätt 

och med det göra en fullständig redogörelse för alla delar av forskningsprocessen. 

Överförbarhet handlar om hur väl resultaten kan användas och föras över till en annan 

kontext. 

 

För att stärka studiens tillförlitlighet har ett noggrant arbete genomförts. Artiklarna 

som använts för litteraturgenomgången är fackligt granskade och tidigare forskning 
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som använts har antingen varit refererad i flertalet olika verk eller varit av modernare 

karaktär. Intervjufrågorna överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar, 

vilket validerats genom att frågorna kan kopplas mot litteraturgenomgången. I 

intervjuguiden användes två inledande teman med bakgrundsfrågor och om 

motivation övergripande. Bakgrundsfrågorna användes för att få en bekväm start på 

samtalet och de övergripande motivationsfrågorna användes i syfte att fånga upp 

vinklar på motivationsaspekten som kanske inte hade lyfts genom att enbart ha frågor 

kopplade mot de tre grundläggande behoven. Eftersom intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär möjliggjorde det dels för informanterna att tala relativt fritt 

kring området, men det gav också intervjuledaren möjlighet att ställa kompletterande 

frågor för att få djupare nyanser i svaren. Det stärker tillförlitligheten genom att en mer 

strukturerad intervju eventuellt skulle begränsa svaren. En respondentvalidering har 

genomförts och på så vis har intervjupersonerna bekräftat att det som presenteras 

överensstämmer med vad de menat under intervjuerna. Vidare har det redogjorts för 

alla delar i forskningsprocessen vilket tar hänsyn till kriteriet för pålitlighet. 

Överförbarheten begränsas av en kvalitativ studie likt denna, där urvalet är strategiskt 

och litet. Resultatet utgår från informanternas egen verklighet och uppfattning och blir 

därför svår att generalisera till en hel population. Studiens syfte är inte att den ska gå 

att överföra till andra kontexter utan förhoppningen är att snarare att andra kan 

inspireras av dessa ledares arbete för att främja medarbetarmotivationen. 

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet kopplat mot de inre motivationsfaktorerna 

autonomi, kompetens och samhörighet, samt mot ledarskapet. Resultatet är 

inledningsvis uppdelat företagsvis för att enklare åskådliggöra alla informanters syn 

på det motivationsfrämjande arbetet. Under ledarskapsavsnittet presenteras 

informanternas utsagor enskilt för att hålla isär deras ledarskap på individnivå. För 

att få flyt i texten används fiktiva namn istället för att kalla intervjupersonerna 

”Informant 1,2,3 osv”. I slutet av varje underrubrik görs en kort sammanfattning med 

det centrala resultatet som kopplas mot frågeställningarna. 
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Inre motivation – Autonomi 

Svensk fastighetsförmedling 

På Svensk fastighetsförmedling förklaras det egna ansvaret bland medarbetarna som 

stort av samtliga informanter. Alla mäklare har nämligen ansvar för sina egna affärer 

vilket gör att de själva bestämmer hur de ska gå tillväga. Franchisetagarna finns där 

för att vägleda eller ge råd ifall det skulle behövas. Franchisetagarna kan bolla tankar 

men det är fortfarande mäklarna som måste välja vad som är bäst för deras kunder och 

för den specifika situationen. Linda berättar att hon försöker att inte tala om hur 

mäklarna ska göra utan snarare ” […] att man coachar mer än instruerar”. Det gör att 

de får en känsla av att de kan lösa situationen själva nästa gång. Jobbet som mäklare 

går också ut på att få in egna affärer och gärna följdaffärer genom att kunder 

återkommer till dig igen. ”Det är mycket eget jobb för att få affärer också. Det handlar 

om att ringa runt och fånga upp kunder” (Hanna). Peter berättar att mäklarna i början 

av sin karriär blir matad med uppdrag av dem för att de senare ska kunna bli 

självgenererande. Han menar att hans roll i det hela är att få de anställda att förstå hur 

man skapar det; ”Hur gör du att en affär skapar två nya?”. Likadant berättar Hanna; ” 

[…] i början är det klart att jag kanske är med i 90 procent av affären och råder och 

vägleder, sen kanske jag inte är med någonting när de är mer erfarna”.  

 

Informanterna förklarar att medarbetarna till stor del får vara delaktiga i 

beslutsprocesserna. Hanna rådgör alltid med sina kollegor innan ett beslut fattas för 

att hon vill att alla ska vara med på tåget. ”Sen är det ju vissa beslut som jag måste fatta 

och där kan inte alla vara med. Men jag kan ändå höra deras åsikt”. Genom att prata 

försöker hon få dem delaktiga i processen. Hon beskriver att hennes medarbetare ser 

till laget vilket gör att de ibland säger ja till ett beslut som inte gynnar dem själva 

främst, men eftersom att det gynnar laget säger de ja till beslutet ändå. På Peters kontor 

blir medarbetarna framförallt delaktiga i beslutsprocesserna genom den mötesstruktur 

de har på kontoret i form av personalmöten varje vecka. Där förmedlas och diskuteras 

information som läggs fram. 

 

Midroc 

Björn förklarar att alla är väldigt fria i sitt arbete på Midroc. Medarbetarna har väldigt 

mycket eget ansvar i det de gör och därför har de också stor möjlighet att lägga upp 

jobbet själva. Thomas beskriver att ansvar också kan delegeras lite olika. Dels kan man 
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bli tilldelad ett uppdrag för en affär och sen kan det vara ett specifikt ansvar inom det 

uppdraget. Men möjligheten att påverka sin egen arbetssituation är stor inom det 

området man delegerats ansvar. Han menar att det inom ramarna är fritt att planera 

sitt arbete så länge det går överens med tidsplaner och andra villkor. Björn fortsätter 

med att berätta att ansvar snarare fördelas mer än delegeras på Midroc, och det kan 

vara mycket upp till vilken medarbetare som vill göra vad. Genom att företaget i sig är 

agila och anpassningsbara ges medarbetarna möjlighet att vara med i 

beslutsprocesserna genom att komma med egna förslag. ”Har en medarbetare vissa 

speciella behov eller önskemål så måste vi tillgodose det så gott det går. Det blir lätt 

spretigt om alla har egna önskemål, men o andra sidan tror jag idag att det är ett 

måste”, säger Björn. Med det hänvisar han till att de idag måste bygga väldigt mycket 

kring varje individ och se till deras behov för att få dem att stanna. Sen förklaras det 

vidare att det också beror på vem det gäller, en del människor vill ha lite mer styrning 

och en del vill ha det väldigt fritt.  

 

Om en person har en idé om något de vill göra får de ofta göra det så länge det är något 

som är av värde. Det ledarna kan hjälpa till med är att skapa förutsättningar för att 

genomföra det. På så sätt uppmuntras kreativa idéer – ”För det är väldigt svårt för oss 

som är chefer och ledare på företaget att sitta och gissa vad vår personal vill ha”. 

Thomas tillägger att det på företaget förespråkas att lyfta vad man kan behöva och vad 

man vill prova för saker. ” […] så vi är väldigt öppna för att prova det om det inte visar 

sig vara helt tokigt”. Vidare förklarar han att beslutsprocesserna också beror lite på 

storleken. Ibland fattas beslut mellan chef och medarbetare och ibland går 

beslutsgången till en chef längre bak i pilen. 

 

Sammanfattning autonomi 

- Hur beskriver ledarna att de arbetar för att främja motivationen hos sina 

medarbetare utifrån den inre motivationsfaktorn autonomi?  

Informanterna förklarar att deras medarbetare delges eget ansvar i form av egna 

affärer eller egna uppdrag. Inom ramen för dessa är medarbetarna väldigt fria i att 

lägga upp arbetet som de själva önskar. Ledarna finns där för att vägleda, stötta och ge 

råd. Medarbetarna ges också möjlighet att vara delaktiga i beslutsprocesser genom att 

ledarna rådgör och lyssnar på deras åsikter. Likt att medarbetarna ges eget ansvar i 

arbetet blir också jobbet individanpassat. Det hänvisas till att ledarna försöker bygga 

kring varje individ och se till allas olika behov och önskemål. 
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Inre motivation - Kompetens 

Svensk fastighetsförmedling 

Hanna beskriver att möjligheten för kompetensutveckling är stor och att de på hennes 

kontor har som mål att man ska gå en till två utbildningar per år. Det finns många olika 

kurser för både ledare och mäklare. Linda och Peter menar dock att det är svårt 

eftersom det inte är så många som är intresserade av att utbilda sig. 

  

Möjligheten finns ju alla dagar i veckan. Men den utnyttjas nog inte så mycket. 

Och den uppmuntras nog inte så mycket heller om jag ska vara ärlig. Det finns 

sällan tid. Eller man tar sig inte tid heter det. Alltså mäklarna har fullt upp. 

Och skulle de för en gångs skull inte ha fullt upp, så vill de nog inte gå 

utbildning den dagen. Då vill de nog gärna återhämta sig litegrann (Peter). 

 

Linda berättar att de har krav på att genomföra någon utbildning per år som mäklarna 

genomför snarare för att de måste än att de vill. Samtidigt menar hon att om det finns 

några medarbetare som skulle må bra av att utvecklas så erbjuds möjlighet till att gå 

vissa kurser. 

 

Förutom utbildningen i sig berättar Hanna om att kompetensutveckling också kan 

handla om att gå från att sälja lägenheter till att sälja hus eller gård, vilket blir som en 

intern utveckling i det dagliga arbetet. ”I vardagen har de ganska stor möjlighet till 

utveckling om de vill”. Genom att coacha och fråga ”ska du inte ta nästa steg nu till att 

börja sälja villor eller ska du inte testa den här gården?” för att motivera dem till 

fortsatt utveckling. I så fall hjälps dem åt genom att sälja ett nytt objekt tillsammans 

eller genom vägledning från Hannas sida, så att medarbetarna succesivt kommer in i 

det nya. Linda tror att hon kan uppmuntra medarbetarnas eget ansvar för sin 

kompetensutveckling genom att tydliggöra för alla att möjligheten finns ytterligare.  

Sett till den inre motivationen uppmärksammas prestationer genom att ledarna 

framför muntlig feedback till medarbetarna. Hanna berättar att hon och hennes 

kollegor är bra på att tala om för varandra att de är duktiga och berömmer varandra 

likväl som de ger varandra konstruktiv feedback. Peter uppmärksammar sina 

medarbetare genom glada tillrop. De försöker att inte individualisera så mycket utan 

jobbar med små glada sms eller små gester som visar på uppskattning. Han tror att den 

formen av visad uppskattning är viktigare än att fira med pompa och ståt; ”Ofta och 
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lite är någonstans vår melodi”. Positiv feedback framkommer framförallt på 

avstämningsmötena som Linda har med sina medarbetare varje månad. I det fallet 

handlar det om att trycka på vad mäklarna gjort bra, i större utsträckning än saker det 

är tapp på. 

 

Utöver att mäklarna ska få in sina egna affärer kommer en del uppdrag in direkt till 

kontoren, något som Linda beskriver som ”SF-intag”. Det är kunder som söker sig 

direkt till Svensk fastighetsförmedling som varumärke. Informanterna förklarar att 

dessa inkommande affärer fördelas jämt men att de försöker matcha uppdragen med 

vilken mäklare som passar uppdraget bäst.  

 

Midroc 

Varje år läggs en kortsiktig och långsiktig utvecklingsplan upp med de anställda på 

Midroc. Det ser Thomas som en del i det motivationsfrämjande arbetet där den 

enskilde själv får vara med och påverka sin utveckling vilket också gör att möjligheten 

att utvecklas är stor. Medarbetaren sätter tillsammans med sin chef upp en plan som 

lämnar stora möjligheter att ta sig till uppsatta mål i form av utbildningar eller vad det 

än kan vara. Björn berättar att utvecklingen är väldigt individanpassad. De har testat 

gemensamma utbildningspaket förut men har insett att idag är alla individer, och då 

måste man också bygga utvecklingen från varje person. Medarbetarna uppmuntras 

hela tiden i en ständig och öppen dialog att kompetensutveckla sig. För att uppmuntra 

dem till utveckling anser Björn att det inte räcker med att säga ”jag vill utveckla mig”. 

Då brukar han vända på frågan och istället säga: ”Vilka behov har du och hur vill du 

utvecklas?” Helt enkelt genom att coacha dem till att själva komma fram till vad de vill 

göra snarare än att styra. 

 

Feedback på prestationer kommer ofta från kunder ” […] sen är det vi chefer och ledare 

som måste berätta för dem när de är duktiga och när de gör något bra. På ett positivt 

sätt och uppmärksamma det”. Det sker oftast genom muntlig feedback och genom 

dialoger där man går igenom läget just nu. Thomas berättar att de har som mål att man 

ska prata med sina medarbetare minst en gång i veckan för att hela tiden ha den 

ständiga dialogen och framförallt för att behålla personalen. Han förklarar att han har 

en dialog med sina närmsta anställda nästan dagligen, vilket han tycker är viktigt för 

att ha lågan brinnande hela tiden. Det är en stor utmaning när konsulterna är ute på 

olika uppdrag. Medarbetarsamtal, som sker en till tre gånger om året beroende på 
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vilken situation man är i, har också en viktig funktion. På medarbetarsamtalen läggs 

mycket fokus till att gå igenom förväntningar från båda håll och tittar på hur personen 

mår, vad personen vill göra och vad den gör idag. 

 

Sammanfattning kompetens 

- Hur beskriver ledarna att de arbetar för att främja motivationen hos sina 

medarbetare utifrån den inre motivationsfaktorn kompetens?  

Kompetensbehovet främjas dels genom att medarbetarna erbjuds utbildningar såväl 

externt som internt på företagen. Flera gånger är det svårt att få mäklarna att ta eget 

ansvar för sin utveckling men ledarna försöker i vissa fall genom att pusha, stötta och 

uppmuntra. Medarbetarnas kompetensbehov främjas även av att de får vara delaktiga 

i sin utveckling genom att ledarna coachar snarare än styr dem till vad de önskar göra. 

Prestationer uppmuntras så väl på daglig basis genom glada tillrop, som vid 

individuella möten tillsammans med ledarna. Ofta kommer positiv feedback genom 

dialoger där man går igenom hur läget ser ut just nu. 

 

Inre motivation - Samhörighet 

Svensk fastighetsförmedling 

I intervjuerna med franchisetagarna på Svensk fastighetsförmedling förklaras att 

mäklaryrket är en bransch där man jobbar mycket självständigt. Då mäklarna jobbar 

ensamma med sina försäljningar och lönen ofta är helt provisionsbaserad berättar 

informanterna att det generellt inom yrket råder konkurrens om varje affär. Hanna 

menar att mäklare generellt ofta blir nervösa när det kommer in nya kollegor genom 

att de tänker ”nu tar den mäklaren mina affärer…” men så fungerar det inte. På Hannas 

kontor främjas samarbete från början genom att hon kommunicerar redan i 

intervjuskedet att de jobbar som ett lag. Även om alla har sina egna affärer jobbar de 

inte självständigt på det sättet; ”Blir du duktig så blir gruppen duktig och är gruppen 

duktig så är du duktig”. De försöker alltid hjälpa varandra och det gör att den andra får 

hjälp tillbaka en annan gång. Börjar det någon ny finns det alltid folk som hjälper till. 

Det tror Hanna beror på att hennes mäklare förstått att ”ju fler huvuden du har, ju fler 

affärer kan man göra och desto större ser man ut”. 

 

Kommunikationens betydelse för motivation ses som väldigt viktig på Svensk 

fastighetsförmedling. Linda vill tro att de har en ganska bra kommunikation, att de har 

lätt för att ta upp saker, att det är korta beslutsvägar och att det är lättillgängligt att 
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kommunicera. De står varandra nära på hennes kontor och är nog ibland inte särskilt 

försiktiga med hur de pratar med varandra. De har en väldig informell 

informationsteknik, högt i tak och en rå men hjärtlig jargong. Högt i tak menar också 

Hanna och Peter att de har på sina kontor. Hanna tror att alla på hennes kontor är 

duktiga på att säga hur man vill ha det. Medarbetarna går aldrig runt och surar på 

varandra, utan är det något så talar de om det direkt. 

 

Säg att man har en dålig morgon hemma med barnen eller vad det nu kan 

vara… då talar vi om att: nej vet du, jag har haft en skitmorgon och jag är på 

dåligt humör. Då får man sitta i lugn och ro i tio minuter och sen… vi stöttar 

och lyfter varandra (Hanna).  

 

Att kommunicera till en hel grupp handlar om att förmedla saker på ett tydligt sätt så 

att så många som möjligt förstår, medan det i dialog med den enskilde handlar om att 

anpassa kommunikationen så det passar just den, menar Peter - ”Jag gillar tanken med 

att alla människor har olika glasögon på sig. Alla personer har det. Och det gäller att ta 

på sig sina egna och den andra personens glasögon för att se likadant”. Just att se saker 

ur samma perspektiv som den enskilde individen är en utmaning. Det beror dels på sin 

egen balans och i vilken form man är i just då, menar Peter. ”Är man inte i balans själv 

så ska man inte försöka råda eller hjälpa någon annan”. 

 

För att främja samhörigheten och för att se allas olika behov har de olika kontoren både 

personliga och gruppvisa möten varje månad alternativt varje vecka, samt andra 

samhörighetsfrämjande aktiviteter. På Peters kontor har de ett individuellt 

handlingsplansmöte varje månad med de anställda och gruppvisa möten varje vecka. 

Vidare ses alla utanför jobbet genom gemensamma aktiviteter och resor, framförallt 

aktiviteter som de arrangerar om kontoret gjort bra resultat som är värda att fira. De 

försöker alltid göra något tillsammans i såna lägen. Hanna har alltid ett personligt 

veckomöte med sina medarbetare där de bland annat går igenom vad som hänt och 

ifall de behöver hjälp med något. Där diskuteras också hur det kan lösas på bästa sätt. 

Det är en halvtimmes möten där Hanna stämmer av att allt fungerar, både på jobbet 

och privat eftersom ”privatlivet och jobblivet går hand i hand, det ena får inte ta över 

det andra”. Hon upplever att medarbetarna uppskattar dessa möten eftersom hon är 

helt fokuserad på dem. ”De får prata om exakt vad de vill. Ibland kan vi bara prata 

privat i en kvart”. Det gör att de kommer närmare varandra och Hanna enklare kan se 
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allas olika behov. Med det menar hon att hon då vet att en person kanske behöver mer 

beröm än en annan, och ” […] den här personen behöver mer kurs och mål än den här 

personen”. Linda arbetar mycket med uppföljning för att kunna se allas behov. Hon 

loggar mäklarnas arbete för att kunna följa det över tid. Då blir det lättare att gå tillbaka 

och jämföra situationer vad de gjort bra och vad som går att jobba på. Hon tänker att 

uppföljningen som görs genom individuella avstämningsmöten varje månad, är viktig 

för att leverera information och för att kunna fånga upp medarbetare innan de hamnar 

i djupa svackor med dåliga resultat.  

 

Midroc 

Även på Midroc förklaras kommunikationen vara väldigt viktig för motivationen. 

Företaget finns på olika orter samtidigt som många anställda jobbar i projekt ute hos 

kunder, vilket gör att kommunikationen också kan vara en utmaning. Thomas berättar 

att de utvecklat som en intern Facebooksida, vilken fungerar väldigt bra. Nästan alla 

anställda är med på den och den används inte bara envägs från chef till medarbetare 

utan succesivt börjar alla använda den. Utöver det sker också mycket av 

kommunikationen genom Skypemöten, vilket Thomas upplever fungerar väldigt bra. 

Han berättar att hans kommunikation med medarbetarna sker mer genom Skype än 

över telefon. Björn förklarar att de på företaget har väldigt högt i tak, sen också att de 

sitter i ett öppet kontorslandskap och att de samarbetar väldigt bra. Det tror han beror 

på den liggande organisationsstrukturen. ”Är det någon som inte kan något så kan man 

gå och fråga vem som helst, och oftast är det någon som vet”. Det finns inga tydliga 

kommunikationsvägar där medarbetare till exempel alltid ska fråga sin närmsta chef 

om hen inte vet, utan det kan likaväl vara en annan chef eller medarbetare som hjälper 

till. 

 

Genom att göra saker ihop, exempelvis middagar och konferenser, främjas 

samhörigheten och strävan efter Midrocs payoff: ”Together to get there”. Thomas 

menar att mycket handlar om att vara just tillsammans, jobba värdeskapande och att 

se individen. Det handlar om att se hur ett stort mål kan brytas ner till individnivå så 

att det bidrar med något positivt till varje människa. De har också gemensamma 

personalträffar på kontoret varje fredag där de informerar om vad som händer och vad 

som är på gång. Utöver det berättar Björn att de ibland träffas utanför jobbet på 

afterwork för att kunna umgås under mer avslappnade former. Det ger en ny miljö som 
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öppnar upp för att prata om andra saker än jobb, vilket i sin tur gynnar samarbetet – 

”Man samarbetar med folk man känner”. 

 

”Att tala är silver och lyssna är guld”, är vad Thomas känner inför att ta in medarbetares 

åsikter. Genom att lyssna försöker han plocka in och möta så väl åsikter som förslag. 

Det är inte alltid det finns möjlighet att förverkliga allt, men då är det ändå viktigt att 

berätta ”Jag hör vad ni säger men just nu går det inte för att vi har de här projekten nu 

eller vi hinner inte och så där”. Björn lyssnar på medarbetares åsikter genom att fråga, 

prata och ” […] vara tyst. Det är ofta nyckeln i ett samtal”. Det är viktigt för att lyssna 

in vad de säger. 

 

Sammanfattning samhörighet 

- Hur beskriver ledarna att de arbetar för att främja motivationen hos sina 

medarbetare utifrån den inre motivationsfaktorn samhörighet?  

Informanterna förklarar att samhörigheten främjas genom att ledarna kommunicerar 

att de arbetar som ett lag. De uppmuntrar sina medarbetare att hjälpa varandra 

samtidigt som de förklarar vinsten i det. Kommunikationsklimatet beskrivs som 

snabbt, öppet, rakt och ärligt. Någon menar att det gäller att anpassa sin 

kommunikation till en grupp eller en enskild individ. På Midroc har de likt en intern 

Facebooksida för att delge information och där både ledare och medarbetare 

publicerar händelser. Ledarna ser individen och allas olika behov genom bland annat 

personliga möten på veckovis eller månatlig basis. Där stämmer de av att allt fungerar 

i arbetet och privat för att ge medarbetarna balansen som behövs däremellan. Det 

anordnas gemensamma aktiviteter i form av konferenser, middagar och afterworks för 

att svetsa samman grupperna. En ledare beskriver att det gynnar samarbetet eftersom 

man ofta samarbetar med folk man känner. 

 

Ledarskap 

Hanna – Svensk fastighetsförmedling 

När Hanna får berätta om hennes roll som ledare i motivationsarbetet och vad hon 

känner att den har för betydelse säger hon: ”Det är egentligen att jag får dem att känna 

att de blir bättre. Det är ju en motivation för dem. Och min uppgift blir just att se till 

att de blir bättre”. Hon fortsätter sen: ”Min roll är väl egentligen att se och hjälpa dem 

framåt helt enkelt”. Hanna främjar också motivationen hos sina medarbetare genom 
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att få dem att känna sig säkrare och duktigare. Det gör hon genom att pusha, coacha, 

fånga upp dem när de är nere och berömma dem när de är duktiga. 

 

Hanna beskriver sig som en närvarande ledare, inte bara fysiskt utan också psykiskt. 

När någon kommer och vill prata med henne stannar hon upp med det hon gör och 

fokuserar på det personen vill säga, oavsett vad det är. För Hanna är det inte viktigast 

att mäklarna är högpresterande och säljer väldigt mycket, utan hon vill hellre att de 

ska må bra, stanna hos henne länge och känna att de har ett bra liv. Det tänker hon 

hänger ihop med att de är ett sammansvetsat team. Hon anser att ett ledarskap där 

man är ett team är ett gott ledarskap. ”Det är inte jag och dem, utan vi”. Om Hanna ser 

att en person inte är motiverad i sitt arbete pratar hon med personen och frågar vad 

hon kan göra. Hon anser att det handlar om att se personen och hur de tillsammans 

kan göra situationen bättre. Något som poängteras är att alla inte kan vara motiverade 

till hundra procent hela tiden. ”Man måste få vara låg en period… livet går upp och ner. 

Så går också motivationen för ett jobb”. Så länge det fungerar och man tror att 

motivationen kommer tillbaka är det okej att vara omotiverad ett tag. Till sist beskriver 

Hanna dagar när hon känner att hon inte jobbat alls för att alla vill prata med henne 

om någonting: ”Jag känner åh, jag har inte jobbat idag… men jag har ju jobbat för att 

det är min roll, att vara den som de kan komma till när som helst”. 

 

Linda – Svensk fastighetsförmedling 

Linda vill gärna vara den personen folk kommer till för att be om hjälp så hon kan guida 

och peka åt rätt håll. Hon hoppas att hennes medarbetare ser henne som en stöttande 

resurs och att hon faktiskt har tiden att lägga på dem, för det är hennes jobb. Linda 

berättar att hon ofta arbetar efter to do-lists med saker hon behöver få undan. Det finns 

dagar hon känner att hon går ifrån jobbet utan att ha gjort något på den listan vilket 

resulterar i att hon kunde känna att hon inte gjort bra ifrån sig. Men en kurs hon var 

på fick henne att inse att de dagarna hon inte strukit en enda sak från listan ”det är då 

jag gjort mitt jobb som allra mest. För då har jag varit med mäklarna och behövt hjälpa 

dem med saker. Då har jag fyllt min huvudfunktion”. 

 

Linda beskriver sig som en entusiasmerande ledare som ofta får med sig folk och vet 

vad hon ska trycka på för att få den att känna samma som henne. Hon har fått höra att 

hon är ganska rak som ledare. ”Nya som kommer kan nog tycka jag är lite läskig, vilket 
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jag tror har att göra med kommunikationen, min stil att jag uttrycker mig väldigt rakt”. 

Hon menar att det finns för- och nackdelar med det men tror att de flesta hon jobbar 

med känner att hon genuint bryr sig om dem och att hon vill hjälpa dem. Linda tycker 

det är viktigt att alltid ta sig tid och att visa att hon prioriterar medarbetarna om de ber 

om hjälp med något. Hon vill alltid finnas där och de kan alltid ringa henne. Hon 

hoppas att alla uppfattar henne som konsekvent. Att de känner en trygghet i att hennes 

reaktioner inte spretar.  

 

Ett gott ledarskap förklarar hon som att hon alltid vill vara där och stötta. Att visa stor 

respekt för varandra är också något som värdesätts där det handlar om att både ge och 

ta, hjälpa varandra. Om en person inte är motiverad i sitt arbete försöker Linda pröva 

sig fram. Hon testar gärna och ser vad som fungerar och inte. Ett exempel lyfts där hon 

bokat in en inspirationsföreläsning för henne och en anställd vars motivation behöver 

lyftas. 

 

Peter – Svensk fastighetsförmedling 

Peter berättar att han försöker vara lyhörd, individanpassad och individstyrd som 

ledare samt att han försöker hålla balansen mellan att vara kompis och chef. Det är 

något hans medarbetare berömmer honom för, att han är duktig på att hålla den 

balansen. Han tror också att en styrka hos honom är att han ser mänskligheten i 

arbetssituationen. ”Jag har mina bra dagar och jag har mina dåliga dagar och jag 

accepterar att jag har det likväl som jag accepterar att alla andra har det också”. Om en 

person inte är motiverad i sitt arbete ställer Peter frågan. Det har de pratat väldigt 

mycket om på kontoret, att det inte behöver vara svårare än så.  

 

Han beskriver sin relation till medarbetarna som bra och han tror att medarbetarna 

känner att de kan lita på honom, att han alltid håller dem bakom ryggen. I det dagliga 

arbetet känner Peter att hans uppgift är att få god stämning, uppmuntra folk att ha 

roligt och att jobbet inte är det viktigaste i livet. Han menar att de pratar mycket om 

att man ska kunna ha roligt medan man lever, och jobbet är en stor del av livet. Därför 

ska det också vara roligt att vara seriös, duktig och nå bra resultat. Att få folk att må 

bra i en miljö där de känner att de kan utvecklas tror Peter är en av hans viktigaste 

uppgift som ledare. Att man ska finna en god balans mellan jobbet och övriga livet. Sen 

att det är viktigt att skapa en miljö där människor kan växa i sin yrkesroll men även 

som privatperson. För att få sina anställda att trivas tror Peter fortfarande på det lilla 
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och att hela tiden vara konsekvent. Sen också att medarbetarna ska känna sig 

uppskattade, att de kan vara med och påverka, samt känna sig delaktiga i beslut. Något 

Peter också berättar är att möjligheten för utveckling måste finnas och att det gäller att 

hålla gruppen homogen där man får en lagkänsla i det annars individuella jobbet.  

 

Thomas - Midroc 

Thomas anser att hans roll i det motivationsfrämjande arbetet är att finnas med som 

support och vara stödjande. Eftersom de arbetar efter en liggande pil, där han ska 

finnas med som coach i funktion av att stödja samt ge taktiska råd till ”de som spelar 

matchen”. Thomas menar att han måste vårda och utveckla sin personal så att de tycker 

det är kul att gå till jobbet varje dag. Där handlar det om att skapa en positiv anda och 

att ta in spännande och roliga projekt att arbeta med så att personalen vill stanna och 

utvecklas.  

 

Som ledare beskriver Thomas sig själv som ganska bestämd i hur han tror att det ska 

vara. Han försöker sätta upp riktlinjer, men på vägen dit lyssnar han väldigt mycket, 

och tolkar in olika sidor. I en grupp finns olika människor med olika syn, då gäller det 

att lyssna på de olika aspekterna. Vidare beskriver han sig som snäll, han tillåter många 

att göra som de önskar om de konstruktivt och konkret kan visa att det ger värde. ”Jag 

är väldigt målfokuserad och vill att vi ska driva saker och ting. Jag är nog ganska snabb 

när vi bestämt oss, då är det så”. Men att lyssna och ta in allas åsikter på vägen anser 

han att han gör, det är viktigt att alla är med på det som bestäms. 

 

Thomas beskriver relationen till medarbetarna som öppen och rak, vilket fungerar bra 

i de flesta fall. Eftersom de är många som jobbat länge tillsammans byggs också en bra 

kompisdialog upp vilket han anser gör jobbet roligare. Om en person inte är motiverad 

försöker Thomas prata, lyssna och fråga för att få reda på vad det är. Sen poängterar 

han att de har bra stödfunktioner i lägen personalen behöver ytterligare hjälp. 

 

Björn - Midroc 

Att förstå det medarbetarna gör, visa engagemang, supportera och vara lyhörd menar 

Björn är viktigt för att främja motivationen hos sina medarbetare. ”Försöka förstå vad 

deras drivkraft är, för alla har ju olika drivkrafter”. Där handlar det om att hantera 

varje person som en individ utifrån dennes förutsättningar och drivkrafter. ”Det är 

viktigt att se, vad brinner de för?” Björn tror också att hans roll som ledare är väldigt 
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viktig, att han sätter någon slags standard på vad som är okej och inte okej. ”Det är 

jätteviktigt att man föregår med gott exempel”. 

 

Som ledare tror Björn att han inger en hel del förtroende och låter medarbetarna ta 

stort utrymme. Han vill helst vara en coachande ledare, vilket han för det mesta tycker 

fungerar ganska bra. ”En del tycker det finns en otydlighet i det. De förväntar sig att 

man ska vara tydligare, fatta tydligare beslut”. Han menar att det oftast ger bäst effekt 

om man kommer fram till ett gemensamt beslut. Björn hoppas och tror att hans 

medarbetare tycker att han är ödmjuk, öppen och ärlig ”…och berättar hur jag tycker 

att saker och ting ska vara men samtidigt verkligen vara öppen för deras åsikter”.  

 

Björn anser att han har en bra relation med sina medarbetare. De har ett bra klimat 

och en fin dialog. ”Det är väldigt få frågor egentligen där man behöver ta på sig chefs- 

och medarbetarrollen. Björn får sina medarbetare att trivas genom att lyssna in och se 

vad respektive person brinner för. ”Vad är viktigt för den? Och hur ska vi som 

arbetsgivare anpassa oss”? Att se allas olika behov tycker han fungerar ganska bra men 

att man såklart missar några gånger. ”Men i det stora hela gäller det att vara öppen och 

fråga: vad är viktigt för dig, vart befinner du dig just nu…”? Och så försöker man 

manövrera utefter det. Om en person inte är motiverad vill han sätta sig in i situationen 

och försöker förstå vart personen befinner sig just nu och vad den har för 

förväntningar. ”För ofta är det några förväntningar som inte blivit uppfyllda”.  

 

Sammanfattning ledarskap 

Hur skildrar ledarna sitt ledarskap i relation till medarbetarmotivationen? 

Ledarna berättar att de arbetar autonomifrämjande genom att de låter medarbetare 

vara delaktiga i beslutsfattande och ger dem frihet i sina arbetsuppgifter, samt för en 

tydlig kommunikation. De får medarbetarna att känna sig bättre, säkrare och duktigare 

genom att pusha och coacha dem i deras dagliga arbete, vilket främjar kompetens. 

Ledarna guidar och pekar också medarbetarna åt rätt håll samtidigt som de verkar för 

en utvecklande arbetsmiljö. Sett till samhörigheten förklarar ledarna att de arbetar för 

att fånga upp sina medarbetare när de är nere och berömmer dem när de är duktiga. 

De ser även till medarbetarnas personliga behov genom att vara lyhörda och vara 

närvarande psykiskt. Ledare menar att man måste se människan och den enskilde 

individens drivkrafter. Samtidigt förklaras att det inte alltid går att vara helt motiverad. 

Ledarna visar förståelse och respekt genom att det är okej att ha sämre perioder. De 
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förklarar att de har en öppen och rak relation med medarbetarna likväl som att 

kommunikationen också är det. Det berättas också att ledarskapet handlar om att få 

personalen att tycka det är roligt att gå till jobbet. Det görs genom att försöka skapa en 

positiv anda och erhålla projekt som är spännande och roliga som gör att medarbetarna 

vill stanna och utvecklas. 

 

Analys 

Här kommer resultatet analyseras i relation till litteraturgenomgången och den 

tidigare forskningen. ”Ledare” blir den gemensamma benämningen för ledare och 

franchisetagare i detta avsnitt för att enklare förklara resultatet i sin helhet. 

 

Autonomifrämjandet 

Att det egna ansvaret över arbetssituationen främjar individens behov av autonomi är 

något som tidigare forskning bekräftar (Langer, 1977, refererad i Söderfjäll, 2012). 

Samtliga informanter lyfter att deras medarbetares möjlighet till eget ansvar och 

delaktighet i beslut är stora inom ramen för deras arbetsuppgifter. På Svensk 

fastighetsförmedling är medarbetarna ensamt ansvariga för sina affärer och deras 

åsikter tas in genom kontinuerliga dialoger med ledaren. På Midroc ges medarbetarna 

stora möjligheter att påverka sin egen arbetssituation genom att ledarna ständigt 

öppnar upp möjligheter att ge förslag och komma med önskemål om vad de vill arbeta 

med. Resultatet visar att ansvar klargörs genom diskussioner med ledarna vid bland 

annat personliga möten. Det går att likställa med undersökningen där Deci et. Al. 

(1994) kom fram till att människor blir mer motiverade om ansvarsområde klargörs 

och om de känner en betydelsefull anledning inför uppgiften. Att handla av egen vilja 

och känna frihet i sin arbetssituation (Deci & Ryan, 2000) förklaras av Thomas genom 

att hans medarbetare ges frihet att planera sitt arbete inom ramarna för att det går 

överens med tidsplaner och andra villkor. Björn lyfter att man idag måste bygga väldigt 

mycket kring varje individ och se till deras behov och perspektiv för att få dem att 

stanna inom företaget, vilket också lyfts upp av Baard (2002, refererad i Gagné, 2014). 

Genom att medarbetare tillåts bestämma mycket över sin egen situation tillåts också 

möjligheten för misstag (Gagné, 2014) där ledarna ger varje anställd förtroende i sin 

uppgift. Hansen och Hermansson (2013) förklarar att motivationsfaktorn erkännande 

främjas om medarbetare uppmuntras eget inflytande. Detta kan kopplas ihop med att 
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det i resultatet framkommer att medarbetare på företagen får vara delaktiga i 

beslutsprocesser genom att ledarna tar del av deras åsikter och synpunkter, vilket 

bland annat görs genom olika mötesstrukturer. 

 

Kompetensfrämjandet 

Baard (2002, refererad i Gagné, 2014) menar att en ledare som ger sina medarbetare 

möjlighet till kompetensutveckling och stöttar sina medarbetare, främjar 

kompetensbehovet. Resultatet i denna undersökning visar att utvecklingsmöjligheter 

finns inom båda företagen. På Svensk fastighetsförmedling finns goda möjligheter att 

genomföra utbildningar externt så väl som att internt utveckla sina kunskaper. Internt 

kan det handla om att gå från att sälja lägenheter till att börja sälja hus eller gård. Där 

coachar och stöttar ledarna genom att uppmuntra medarbetarna till att testa nya saker 

och genom att finnas där och vägleda genom processen. På Midroc läggs så väl 

kortsiktiga som långsiktiga individuella utvecklingsplaner upp mellan medarbetaren 

och ledaren. Att just diskutera och enas om uppsatta mål på det här sättet belyser Baard 

(2002, refererad i Gagné, 2014) som ett kompetensfrämjande ledarskap. Det förklaras 

också att ledare kan delegera uppgifter som passar den enskilde medarbetarens 

kunskap och färdigheter (Gagné, 2014), vilket Linda lyfter att hon försöker göra. 

Utvecklingen är ofta individanpassad och hon berättar exempelvis att de försöker 

matcha medarbetares kompetens med passande objekt att sälja. Att positiv feedback 

ökar den inre motivationen bekräftades av Deci et al. (1999) och verktyget används 

inom båda företagen. Ledarna pratar gärna med sina medarbetare så ofta det går för 

att föra en kontinuerlig dialog där de kan pusha dem och fånga upp medarbetarna om 

de är nere. I den norska studien av Andreassen et al. (2010) belystes att arbetsglädje 

tillfredsställer behoven av autonomi, kompetens och samhörighet. Det är något som 

ledarna försöker skapa genom bland annat glada tillrop och visat engagemang för både 

individen och gruppen. 

 

Samhörighetsfrämjandet 

Hanna berättar att samarbete främjas på deras kontor genom att bland annat 

kommunicera redan vid intervjuskedet inför en anställning, att de jobbar som ett lag 

på kontoret även om arbetet i sig är väldigt självständigt. Hon förklarar att det gynnar 

så väl gruppen som individen ifall de arbetar tillsammans. Van den Broeck et al. (2010) 

beskriver behovet människan har av att tillhöra en grupp och att känna gemenskap 
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med andra, vilket kan liknas med Hannas arbete. Forskning menar också att intern 

konkurrens har en negativ inverkan på den inre motivationen (Vansteenkiste & Deci, 

2003) och det kan kopplas mot att ledarna förespråkar teamwork och att 

medarbetarna hjälper varandra. Att få bekräftelse och känna ett socialt umgänge visar 

på motivationsfaktorn erkännande, som Hansen och Hermansson (2013) studerade. 

Det visar sig på företagen genom bland annat gemensamma aktiviteter på så väl 

arbetstid som utanför och att ledarna anpassar sin kommunikation till individen. Det 

sistnämnda förklaras av Peter genom att det skiljer sig i att kommunicera till en hel 

grupp och till individer som alla fungerar och drivs av olika saker. Genom 

anpassningen ser och lyssnar ledarna på individen och kan ge dem den personliga 

bekräftelse de behöver. Kommunikationsklimatet är öppet, rakt och ärligt, vilket kan 

härledas till Baard (2002, refererad i Gagé, 2014) som förklarar att samhörighet 

främjas genom effektiv kommunikation. Vidare menar tidigare forskning att behovet 

främjas av att ledare visar uppskattning och finns som stöd i medarbetarnas arbete 

(Deci et al., 1994; Hansen & Hermansson, 2013). Det framkommer av resultatet att 

ledarna visar uppskattning både på daglig basis men också genom personliga och 

gruppvisa möten med de anställda. Thomas förklarar att de utvecklat likt en intern 

Facebooksida där de kan delge information om vad som händer i verksamheten 

samtidigt som sidan fungerar som en tvåvägskommunikation där medarbetarna kan 

dela med sig av sin vardag. Just att delge information om vad som händer i 

verksamheten är något som Baard (2002, refererad i Gagné, 2014) menar främjar 

samhörighetsbehovet.  Ledarna förklarar ett arbetsklimat där man är tydliga och kan 

be vem som helst om hjälp, vilket visar på en ömsesidig respekt (Baard 2002, refererad 

i Gagné, 2014). I en studie av Deci et al. (1989) framkommer det att ledare som lyssnar 

och tar del av medarbetares åsikter och synsätt, främjar de inre motivationsbehoven. 

Resultatet i denna undersökning visar på ledare som tar sig tiden att lyssna på sina 

medarbetare där de bland annat kan plocka in och möta så väl åsikter som förslag. 

 

Det behovsanpassade ledarskapet 

I undersökningen som Deci et al. (2001) genomförde visade sig ledarskapsstödet vara 

viktigt för att främja autonomi, kompetens och samhörighet. Det yttrade sig i att 

resultatet pekade på att medarbetare behöver tillfredsställelse av dessa grundläggande 

behov oavsett vilken kultur man levde i. Tillfredsställelse av dessa behov leder i sin tur 

till arbetstillfredsställelse och bättre prestationer. Utifrån intervjuerna framkom det 
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att ledarna på de två företagen arbetar för att främja dessa behov genom sitt ledarskap. 

Autonomifrämjandet framkommer bland annat av att de låter medarbetare vara med 

och påverka samt vara delaktiga i vissa beslut. Det är något som Baard (2002; refererad 

i Gagné, 2014) lyfter, samtidigt som det beskrivs att det handlar om att förstå 

medarbetarens perspektiv. Detta är något som en ledare lyfter genom att förklara att 

det handlar om att hantera varje person som en individ utifrån dennes förutsättningar 

och drivkrafter. Exempel på kompetensfrämjande arbete yttrar sig i att de arbetar för 

att få medarbetarna att känna sig bättre, säkrare och duktigare i sitt arbete. Det kan 

liknas med vad Deci och Ryan (2000) lyfter; människans vilja att känna sig kunnig, 

erfaren och behövd. Författarna menar att individen har ett behov av att få bekräftelse 

på sina färdigheter både privat och i arbetslivet. Ledarna främjar detta genom att pusha 

och coacha sina anställda, de guidar och pekar sina medarbetare åt rätt håll, samt 

arbetar för en utvecklande arbetsmiljö. Samhörighetsfrämjandet yttrar sig i att ledare 

fångar upp medarbetarna när de är nere, berömmer dem när de är duktiga, är 

närvarande psykiskt och genom att de ser alla medarbetare som individer och deras 

personliga behov. Baard (2002; refererad i Gagné, 2014) visar i relation till detta att 

samhörighetsbehovet främjas om medarbetarna känner att ledaren bryr sig. Ledarna 

på företagen ser också till samhörighetsfrämjandet genom att de visar engagemang och 

är lyhörda, arbetar för ett sammansvetsat team genom aktiviteter tillsammans, samt 

att de arbetar för att ha goda relationer till medarbetarna. En viktig del av ledarskapet 

är att få in spännande och roliga projekt som gör att medarbetare stannar, utvecklas 

och har roligt på arbetet, förklarar en ledare. Det är något som kan relateras till vad 

Ledarskapscentrum (2013) skildrar att ett relationsorienterat beteende gör genom att 

påverka stämningen i en grupp och främja medarbetares trivsel samt attityd. 

Resultatet visar genom ovannämnt att ledarnas arbete kan kopplas till det 

transformerande ledarskapet som Ledarskapscentrum nämner och som en studie av 

Hetland et al. (2011) menar främja anställdas grundläggande behov. Det 

transformerande ledarskapet präglas också av att se den enskilde individens 

motivation (Ledarskapscentrum, 2013). Det förklaras av ledarna som att de alltid 

försöker se till människan och det individuella behovet. I resultatet går det att utläsa 

att det handlar om att förstå varje medarbetares drivkraft och att det inte alltid går att 

vara helt motiverad. Det är okej att ha sämre perioder och ledarna visar förståelse och 

respekt för det, vilket Deci och Ryan (2000) också belyser genom att förklara 

människans behov av att visa andra omtanke samtidigt som andra bryr sig om en själv.  
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Diskussion 

Resultatet från den här undersökningen har visat på hur ledare i två företag arbetar 

för att främja den inre motivationen hos sina medarbetare. Resultatet har också gett 

oss en bild av hur ledarna skildrar sitt eget ledarskap i relation till 

motivationsarbetet. I det här avsnittet kommer resultatet att sammanfattas och 

diskuteras utifrån studiens syfte. Vidare kommer centrala slutsatser lyftas, en 

metoddiskussion att föras och till sist presenteras förslag till vidare forskning. 

 

Som vi kommer ihåg från inledningen visade siffror från Gallups stora undersökning 

att det enbart är 16 procent som är motiverade i sitt arbete här i Sverige (Bachér, 2016; 

Malmberg, 2016). Vi kommer också ihåg att det finns mycket forskning inom området 

och att problemet, som jag ser det, verkar ligga i att överföra den teoretiska kunskapen 

till ett praktiskt motivationsfrämjande arbete. Intentionen har från min sida varit att 

lyfta två företag som nått framgångsrika resultat i en undersökning som pekar på 

medarbetare som trivs på sin arbetsplats. Genom det vill jag i denna diskussion 

presentera den kunskap jag erhållit och samtidigt ge läsaren en inblick i hur ledare 

konkret kan tänkas arbeta för att främja motivationen hos sina anställda. Detta för att 

inspirera allmänt intresserade personer, samt nya ledare och ledare som omfattas av 

de 84 procent mindre motiverade medarbetarna i landet.  

 

Resultatdiskussion 

Deci et al. (2017) lyfter i sin artikel att tillfredsställandet av medarbetares behov av 

autonomi, kompetens och samhörighet leder till framgångsrika prestationer, 

välmående och autonom motivation. Att vara framgångsrika och ha en välmående 

organisation strävar troligtvis alla företag efter idag. Vägen dit, och insikten om de 

grundläggande psykologiska behovens betydelse för motivationen, varierar 

förmodligen enormt. Gagné och Deci (2005) menar att ledarskapet har visat sig ha en 

central roll för att anställda på ett företag ska ges förutsättningar för att få dessa behov 

tillfredsställda. Det är också vad den här uppsatsen handlat om, där syftet har varit att 

undersöka och få kunskap om hur ledare arbetar för att främja den inre motivationen 

hos sina medarbetare, samt beskriva hur de uppfattar sitt ledarskap med hänsyn till 

motivationsarbetet. 
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Resultatet visar att ledarna ger sina medarbetare eget ansvar i form av egna affärer 

eller egna uppdrag. De möjliggör för sina anställda att vara delaktiga i beslutsprocesser 

genom att rådgöra och lyssna på deras åsikter. Ledarna försöker också bygga arbetet 

kring varje individ och se allas olika behov och önskemål. Detta visar på ett 

autonomifrämjande motivationsarbete som i olika aspekter styrks av bland annat Deci 

och Ryan (2000), Baard (2002, refererad i Gagné, 2014) och Langer (1977, refererad i 

Söderfjäll, 2012). Genom att arbeta likt detta tänker jag att ledare inte enbart främjar 

medarbetarnas behov, utan också skapar förutsättningar för sig själva. Att delegera 

ansvar över uppdrag eller affärer kan medföra att ledaren kan tänkas släppa kontrollen 

över någon uppgift och på så sätt frambringa mer arbetstid att lägga på sin personal. 

Genom att få sina medarbetare delaktiga i beslut som ska tas ges även fördelen att flera 

viktiga tankar och synsätt lyfts fram. Det kan i sin tur generera i att utfallet av en 

handling blir mer framgångsrikt än om ledaren ensamt bestämmer i frågan. Ser 

ledaren till alla individers olika behov främjas till största sannolikhet den autonoma 

motivationen hos medarbetarna, där motsatsen kan resultera i att medarbetarna 

känner sig kontrollerade och därmed ett mindre individuellt engagemang i uppgiften. 

 

Vidare visar resultatet att ledarna ger sina medarbetare goda möjligheter att utbilda 

sig så väl externt som internt inom företagen. De tillåter medarbetarna att vara 

delaktiga i sin egen utveckling genom att de coachar, pushar, stöttar och uppmuntrar 

sina anställda. De lägger tillsammans upp individuella utvecklingsplaner som både kan 

vara kortsiktiga och långsiktiga. Ledarna uppmärksammar medarbetarnas 

prestationer på daglig basis genom glada tillrop och vid individuella möten. Att ge 

medarbetare möjlighet till kompetensutveckling är något som Baard (2002; refererad 

i Gagné, 2014) menar främjar behovet av kompetens. Personligen tvivlar jag inte en 

sekund på det. Jag vill tro att de allra flesta medarbetare trivs bättre i sin 

arbetssituation om arbetet tillåter utmanande arbetsuppgifter istället för att göra 

samma sak, varje dag, utan att något nytt sker. Just utmanande arbetsuppgifter menar 

Van den Broeck et al (2010) ligger i människans natur för att utveckla sin kompetens. 

Det kan handla om allt ifrån att gå upp i en mer ledande position eller rent av att få nya 

arbetsuppgifter som kräver någon form av ny kunskap. En bra idé för att främja det, 

tror jag är just dessa individuella utvecklingsplaner på både kortare och längre sikt. Att 

diskutera och sätta upp nya mål (Baard, 2000, refererad i Gagné, 2014) för varje 

enskild medarbetare kan resultera i att personen faktiskt stannar längre och företag 
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kan spara in kostnader i väldigt många anseenden (bland annat rekryterings- och 

introduktionskostnader för ny personal). Positiv och kontinuerlig feedback (Baard, 

2000, refererad i Gagné, 2014; Deci, 1999), är också viktigt. Förutom att det är bra att 

ha personliga möten så ofta det bara går, tror jag att det också är viktigt med det som 

lyfts upp i resultatet genom uppmärksamheten på daglig basis. Det behöver inte vara 

så komplicerat. Visar ledare att de ser sina medarbetare kommer medarbetarna också 

se dem. Det kommer med största sannolikhet leda till att relationen, utan större 

ansträngning, blir närmare, vilket gör att det blir lättare att se förändringar i den 

anställdas välmående eller vad det än må vara. 

 

Resultatet pekar även på att ledarna uppmuntrar sina medarbetare att hjälpa varandra 

och jobba som ett lag oavsett om arbetet är individuellt eller inte. Det framkommer 

också att kommunikationen ofta är snabb, öppen, rak och ärlig. Genom personliga 

möten har ledarna möjlighet att fånga upp och bygga en relation till varje enskild 

individ vilket också är samhörighetsfrämjande. Ledarna anordnar gemensamma 

aktiviteter som konferenser och middagar för att svetsa samman sina arbetsgrupper. 

Samhörigheten ser jag som otroligt viktig. Även om en person till och med vill arbeta 

ensam, tror jag ändå att dennes motivation främjas genom vetskapen av att någon 

finns där och stöttar. Hansen och Hermanssons (2013) studie visade på att erkännande 

från ledning och kollegor yttras genom uppskattning, stöd, bekräftelse och det sociala 

umgänget. Även här ser jag personligen att det är något som alla ledare bör verka för. 

Informanterna i denna studie har förklarat att det främjas på deras företag både på 

individ- och gruppnivå. Något som också nämns i resultatet är att de genom möten och 

andra kommunikationsvägar delger information om vad som händer i verksamheten. 

Det är något som Baard (2000, refererad i Gagné, 2014) också menar. Jag kan 

personligen relatera till tillfällen i arbetslivet där informationen varit knapphändig och 

delaktigheten än mindre. Det har skapat både irritation och frustration, som i sin tur 

lett till att man ledsnat på arbetet och risken för att bli motsträvig har flera gånger inte 

varit långt borta. Jag tror inte jag är ensam om att känna så. Därför kan små medel 

som lyfts både i resultatet, analysen och här i diskussionen vara till stor framgång för 

det motivationsfrämjande arbetet. 

 

Dessutom vill jag lyfta ledarskapsbeteenden som är att föredra vid motivationsarbete. 

Informanterna från Svensk fastighetsförmedling och Midroc har förklarat hur de 
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arbetar för att främja dessa behov. De låter medarbetarna vara med och påverka och 

vara delaktiga i vissa beslut. De förklara att de arbetar för att få sina medarbetare att 

känna sig duktigare, bättre och säkrare i sitt arbete. De pushar och coachar sina 

medarbetare. De fångar upp sina anställda när de är nere och berömmer dem när de 

är duktiga. De säger sig också närvara psykiskt genom att se alla individer och deras 

personliga behov, samt att de arbetar för att få sammansvetsade team genom 

aktiviteter tillsammans. Alla dessa handlingar relaterar jag till vad Ledarskapscentrum 

(2013) menar är ett relationsorienterat beteende, eller ett transformerande ledarskap. 

Ledares beteende påverkar, genom handlingar, stämningen i grupper och främjar 

individens motivation, trivsel och attityd. Anammar ledare dessa angreppssätt är jag 

nästan övertygad om att det på sikt också ger resultat. 

 

Ur mitt perspektiv ser jag inte att detta ledarskapsengagemang på något sätt är 

omöjligt att arbeta efter. Jag ser det som viktigt att exempel likt detta lyfts fram för att 

belysa hur det motivationsfrämjande arbetet faktiskt kan gå till. Jag tror många ledare 

anser att de varken har tid, pengar eller resurser att lägga på sina medarbetares 

motivation idag. Det skulle också kunna vara svaret på varför endast 16 procent är 

motiverade i sitt arbete. Jag tänker att en stor andel ledare idag är medvetna om att 

motivationen är viktig men att kunskapen egentligen stannar där. Att fördelarna med 

en motiverad personalstyrka inte nått ända fram. Ta till exempel de olika vetenskapliga 

studier som Söderfjäll (2012) sammanfattat. Att motiverade medarbetare leder till ökat 

välbefinnande och arbetsnärvaro, det styr personalomsättningen och påverkar deras 

prestationer och ansträngningar. Vidare påverkar motivationen också företagens 

intäkter, vinster, kundnöjdhet och ägarens utdelning. Med den vetskapen kan det 

kanske vara av värde att se över vilka prioriteringar som görs inom företaget. Att 

avsätta lite extra tid för varje enskild medarbetare och anordna gemensamma 

aktiviteter behöver inte vara särskilt kostsamt eller tidskrävande i relation till vad det 

faktiskt kan medföra. Ta till exempel det som ovan nämndes om att delegera ansvar 

för att frambringa mer arbetstid till sig själv att lägga på sin personal. Säg att den tiden 

fördelas på de enskilda medarbetarna istället, där delaktigheten blir större, 

utvecklingsplaner kan läggas och relationen kan stärkas - Vad skulle det ge? Jag kan 

tänka mig att flera ledare där ute försöker arbeta som resultatet visar men ändå sitter 

med en hel skara av mindre motiverade medarbetare. Det kan härledas till att den inre 

motivationen, som alla människor har ett behov av att tillfredsställa, endast kan 
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kontrolleras av en själv. Är en medarbetare inte autonomt motiverad för yrket i sig är 

det också svårt att stimulera dennes behov av autonomi, kompetens och samhörighet. 

En viktig aspekt som framkom i resultatet är därför att försöka fånga upp 

medarbetaren innan de hamnar i för djupa svackor. Det görs enklast genom att närma 

sig individen genom att förstå dennes enskilde drivkrafter. 

  

Slutsatsen för denna studie kan enkelt förklaras genom att ett ledarskap som verkar 

för att tillfredsställa de grundläggande psykologiska behoven är väldigt viktigt för att 

medarbetare ska känna sig motiverade i sitt arbete. Så länge siffror pekar på att 

majoriteten av Sveriges befolkningen är mindre motiverade behöver ämnet ständigt 

föras på tal och diskuteras. Om företag lägger ännu mer energi på motivationsarbetet 

är jag övertygad om att siffrorna kommer vända.  

 

Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte och kunna besvara dess frågeställningar har den 

kvalitativa metodansatsen underlättat. Genom semistrukturerade intervjuer har jag 

erhållit djupa beskrivningar av hur ledarna skildrar sitt ledarskap och sitt 

motivationsfrämjande arbete. Detta har medfört ett omfattande empiriskt underlag. 

Jag valde att koppla deras utsagor mot de befintliga temana i intervjuguiden för att få 

en så tydlig bild av resultatet som möjligt. Jag uppfattar att detta fungerat väl även om 

det också har sina brister. Ett exempel på det är att jag medvetet valt bort delar i 

intervjuerna som rör andra aspekter än de tre grundläggande behoven och ledarskapet. 

Det gjordes för att inte blanda in faktorer som inte berört studiens syfte. Det har 

framförallt handlat om motivationsarbete som kopplas till den yttre motivationen. Om 

syftet hade inkluderat den motivationsaspekten skulle resultatet också blivit 

annorlunda. 

 

Jag valde att presentera resultatet företagsvis och med fiktiva tilltalsnamn istället för 

att benämna informanterna vid siffror eller likande. Anledningen till att presentera det 

på det viset har varit för att jag velat lyfta fram allas olika berättelser. Det har medfört 

att resultatavsnittet blivit långt och utförligt men samtidigt har det inneburit att jag 

varit objektiv genom att lyfta allas perspektiv. Ett alternativ hade varit att slå ihop 

informanternas svar till ett gemensamt resultat. Till fördel för objektiviteten föll valet 
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på att skildra alla ledares utsagor. I sammanfattningarna har det individuella 

ledarperspektivet behövts lämnas för att lyfta fram de centrala delarna. 

  

Det som står till studiens fördel är det grundläggande bearbetandet av materialet. Jag 

har inspirerats av de steg Bryman (2011) rekommenderar vid en dataanalys och jag har 

sammanfattat intervjuerna både för min egen och för informanternas skull. 

Arbetssättet har resulterat i att mina frågeställningar kunnat besvaras. Eftersom jag 

också varit noggrann och kodat materialet två gånger för att sen validera det mot 

befintlig litteratur och forskning anser jag att tillförlitligheten är god. Jag är medveten 

om att den kunde ha stärkts ytterligare genom att låta någon annan gå igenom min 

bearbetning av intervjuerna.  

 

Att genomföra studien ensam är något jag upplevt vara till min nackdel i vissa lägen. I 

situationer jag suttit fast skulle det underlättat om jag haft en uppsatspartner att bolla 

idéer och reflektioner med. Jag tror också att det hade medfört en annorlunda 

diskussion kring ämnet då det blivit fler perspektiv att väva in. Det gör att jag inte heller 

kan garantera att resultatet skulle blivit detsamma om vi varit två som genomfört 

arbetet. Nu präglas studien av min egen tolkning men jag upplever ändå att jag varit så 

objektiv som möjligt genom att arbeta i nära relation till litteraturgenomgången. 

 

Studien har aldrig haft för avsikt att appliceras i en annan kontext varpå jag inte heller 

kommer föreslå det. Samtidigt tänker jag inte avråda läsaren att inspireras av arbetet 

eftersom resultatet står i god överensstämmelse med tidigare forskning. Studiens syfte 

har inte heller varit att leta brister eller ställa sig kritisk till ledarnas 

motivationsfrämjande arbete. Fokus har istället varit att belysa delar som de arbetar 

med och som tidigare forskning visar kan vara framgångsrika arbetssätt. På så sätt 

ämnar denna studie fungera vägledande och som ett praktiskt exempel på vad som 

verkar fungera i företagen som studien applicerats på.  

 

Vissa tveksamheter kan även ställas till mitt val att undersöka två företag som nått goda 

resultat i Universums undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare 2016. Jag har inget 

material att utgå från som säger att det resultatet stämmer överens med verkligheten. 

Jag ser ändå en fördel i att det är en extern undersökning som mäter 

medarbetarnöjdheten i olika företag. Att resultatet från undersökningen indikerar på 
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att medarbetarna på Svensk fastighetsförmedling och Midroc har nöjda medarbetare 

anser jag ändå kan ligga till grund för min undersökning. 

 

Förslag till vidare forskning. 

Då studien endast undersökt ledarperspektivet i företagen skulle det vara av intresse 

att undersöka hur medarbetarna på Fastighetsförmedling och Midroc upplever sina 

ledares motivationsfrämjande arbete. Genom en sådan undersökning skulle man i 

nästa steg kunna jämföra om deras upplevelser överensstämmer och på så sätt avgöra 

hur det praktiska arbetet faktiskt fungerar. 

  

Referenser  

Andreassen, C., Hetland, J., & Pallesen, S. (2010). The relationship between 
‘workaholism’, basic needs satisfaction at work and personality. European Journal of 
Personality, 24(1), 3-17. 
 

Bachér, C. (2016-09-21). Vad kostar omotiverade medarbetare? Hämtad från 
http://www.bacher.se/2016/09 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2. uppl.). Malmö: Liber. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 uppl. 
Stockholm: Liber. 

 

Deci, E., Connell, J., Ryan, R., & Schmitt, Neal. (1989). Self-Determination in a Work 
Organization. Journal of Applied Psychology,74(4), 580-590. 

 
Deci, E., Eghrari, H., Patrick, B., & Leone, D. (1994). Facilitating Internalization: The 
Self‐Determination Theory Perspective. Journal of Personality, 62(1), 119-142. 
 
Deci, E., Koestner, R., Ryan, R., & Eisenberg, Nancy. (1999). A Meta-Analytic Review 
of Experiments Examining the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic 
Motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627-668. 
 
Deci, E., Olafsen, A., & Ryan, R. (2017). Self-Determination Theory in Work 
Organizations: The State of a Science. Annual Review of Organizational Psychology 
and Organizational Behavior, 4, 19-43. 
 
Deci, E., & Ryan, R. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs 
and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. 
 



 

42 
 

Deci, E., Ryan, R., Gagne, M., Leone, D., Usunov, J., & Kornazheva, B. (2001). Need 
Satisfaction, Motivation, and Well-Being in the Work Organizations of a Former 
Eastern Bloc Country: A Cross-Cultural Study of Self-Determination. Personality and 
Social Psychology Bulletin, 27(8), 930-942. 
 

Gagné, M. (2014). The Oxford handbook of work engagement, motivation, and self-
determination theory. Oxford: Oxford University Press. 

 

Gagne, Marylene, & Deci, Edward L. (2005). Self-determination theory and work 
motivation. (theories and research). Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331-
362.  
 

Granberg, O. (2011). PAOU (8. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 

 
Gözükara ˙I, Simsek OF. (2015). Linking transformational leadership to work 
engagement and the mediator effect of job autonomy: a study in a Turkish private non-
profit university. Procedia Soc. Behav. Sci. 195(3):963–71 
 
Hetland H, Hetland J, Andreassen CS, Pallesen S, Notelaers G. (2011). Leadership and 
fulfillment of the three basic psychological needs at work. Career. Dev. Int. 16(5):507–
23 
 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. 3 uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Ledarskapscentrum. (2013-07-28). Metastuderat: Ledarskap och teamprestationer. 
Hämtad från: https://ledarskapscentrum.wordpress.com/ 

 

Maccoby, M. (1995). Why work?: motivating the new workforce. 2. ed. Alexandria, 
VA: Miles River Press  

 

Malmberg, A. (2016-04-03). Nattsvarta siffror i Gallupundersökningen om vårt 
engagemang på jobbet. Hämtad från: https://framgangsexperten.com/ 

 

Nationalencyklopedin. (u.å) motivation. Hämtad från: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ 

 

Nyström, A. (2007-08-14). Motivation viktigare än lön. Hämtad från: 
http://kvalitetsmagasinet.se/ 

 

Palm, K. (2008). Det riskabla engagemanget: Om regenerativ utveckling av 
mänskliga resurser, eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling. 



 

43 
 

Reeve, J. (2009). Understanding motivation and emotion (5.th ed.). Hoboken, NJ: 
John Wiley & Sons. 

 

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic 
Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology 25(1), pp. 
54–67.  

Ryan, R. M., Stiller, J. D., & Lynch, J. H. (1994). Representations of Relationships to 
Teachers, Parents, and Friends as Predictors of Academic Motivation and Self-
Esteem. The Journal of Early Adolescence, 14(2), 226-249. 
 
Söderfjäll, S. (2012) Behovsanpassat ledarskap – att skapa förutsättningar för 
motivation, prestation och välbefinnande. Visby: Nomen. 
 

Universum. (u.å.). Sveriges bästa arbetsgivare 2016. Hämtad 15 mars, 2015, från 
http://universumglobal.com/se/  

 
Van de Broeck, A., M. Vansteenkiste, H. De Witte, H, Soenens, B och Lens, W (2010). 
Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial 
validation of the work‐related basic need satisfaction scale. Journal of Occupational 
and Organizational Psychology, 83(4), s. 981-1002. 
 
Vansteenkiste, M., & Deci, E. (2003). Competitively Contingent Rewards and Intrinsic 
Motivation: Can Losers Remain Motivated? Motivation and Emotion, 27(4), 273-299. 
 
Vetenskapsrådet. (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad från: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 

http://universumglobal.com/se/sveriges-basta-arbetsgivare-2016/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej! 

Detta informationsbrev går ut till dig som ställt upp för en intervju om ledarskapets 
betydelse för att främja motivationen hos era medarbetare. Jag vill börja med att tacka 
för att du ställer upp som deltagare i min studie! Jätteroligt och jag ser fram emot vårat 
möte den X/4 Kl. XX.XX i era lokaler på XXXXX. 

 

Jag studerar personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet där jag just nu skriver 
mitt examensarbete i pedagogik med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. 

 

Ert företag fångade min uppmärksamhet när jag såg att ni hamnade i toppen av 
Universums undersökning ”Sveriges bästa arbetsgivare 2016”, vilket också är 
anledningen att just du, som chef/ledare inom företaget, blivit kontaktad. Eftersom ni 
nått goda resultat i nämnda undersökning är jag nyfiken på att se hur ni arbetar. 

  

Syftet med studien är att undersöka och få kunskap om hur ledare arbetar för att främja 
den inre motivationen hos sina medarbetare, samt beskriva hur de uppfattar sitt 
ledarskap med hänsyn till motivationsarbetet. 

 

Din medverkan är väldigt viktig för mig och du hjälper mig med genomförandet av 
studien genom att besvara mina frågor så sanningsenligt som möjligt. Deltagandet i 
studien är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst. Ditt 
deltagande kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet och resultatet 
kommer endast användas för forskningssyftet. Då studien grundar sig att genomföras 
på företag som hamnat i toppen av Universums undersökning, vill jag upplysa dig om 
att jag gärna presenterar företaget du arbetar för. Detta i samråd med ditt och min 
kontaktpersons samtycke. Intervjun kommer maximalt ta 60 minuter. Jag bifogar en 
pdf-fil med de teman jag kommer beröra under intervjun för att du ska ges möjligheten 
att reflektera kring dessa innan vi ses. 

 

Har du några frågor eller funderingar inför intervjun så tveka inte att kontakta mig. 
 

Återigen stort tack för att du ställer upp och medverkar! 

Med vänliga hälsningar 
Anna-Karin Kindberg 
xxxxx@gmail.com 
Tel: 07x-xxx xx xx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

För att få igång samtalet och enklare bakgrundinformation. 

- Berätta om vad du har för utbildning och vilken position du har idag 

- Hur länge har du arbetat här och vad består dina arbetsuppgifter av? 

- Hur många medarbetare/anställda ansvarar du över? 

Tema 1 – Motivation (övergripande): 

- Hur definierar du motivation i arbetet? (Följdfråga) Vad betyder det för 

dig som chef/ledare? 

- Hur arbetar du för att främja motivationen hos dina medarbetare? 

(Följdfråga) Behålla? 

- Vilken betydelse tror du din roll som ledare har för det 

motivationsfrämjande arbetet? 

- Vad motiverar dig i ditt arbete? 

Tema 2 – Inre motivation:   

• Autonomi (självständighet) 

- Delegerat ansvar till medarbetarna? 

- Möjlighet till att påverka egen arbetssituation? 

- Företagets beslutsprocesser? (Följdfråga) Hur får du medarbetarna 

delaktiga? 

- Självständigt arbete? 

• Kompetens 

- Möjlighet till kompetensutveckling?  

- Arbete för att motivera medarbetare till fortsatt utveckling? 

- Uppmuntra medarbetare till att ta eget ansvar för sin utveckling? 

- Hur uppmärksammar du medarbetares prestationer? (Följdfråga) positiv 

feedback? Vad består den utav? 

- Har de anställda olika ansvarsområden? 

• Samhörighet 

- Kommunikationens betydelse mellan dig och medarbetare? 

- Arbete för att lyssna på medarbetares åsikter? 

- Medarbetarsamtal? Hur? 

- Samarbetet på arbetsplatsen? (Följdfråga) Hur främjas det? 

- Hur uppmärksammar du dina medarbetare? (Följdfråga) Olika behov? 

- Personalträffar eller möten? (Följdfråga) I vilket syfte? 

- Kommunikation utöver dessa tillfällen? 

 



 

 

Tema 3 – Ledarskap: 

- Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? (Följdfrågor) Ledarstil? Hur 

uttrycker sig det? 

- Vilka är dina styrkor som ledare? 

- Beskriv din relation till dina medarbetare 

- Vad anser du är ett gott ledarskap? 

- Viktigaste uppgifter som ledare? 

- Hur arbetar du för att medarbetare ska trivas? 

- Stöd och hjälp till medarbetare? 

- Vad gör du om du märker att en person inte är motiverad i sitt arbete? 

 

- Har du något att tillägga som vi inte berört? 

 

 


