
 

Perspektiv på 

arbetsmotivation

U m e å 	   U n i v e r s i t e t 	  

Erik	  Valeskog	  Eberhardsson	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ledarskap	  &	  Organisation	  VT	  2012	  

Mastersuppsats,	  30hp	  

Handledare:	  Lars-‐Göran	  Karlsson	  

Om	  forskningsperspektiv	  och	  chefers	  syn	  på	  arbetsmotivation	  



 

Förord 

Jag vill inledningsvis tacka de intervjupersoner som tagit sig tid och ställt upp trots 

hektiska arbetsdagar, ni är en förutsättning för denna uppsats. Jag vill även rikta ett 

stort tack till Lars-Göran Karlsson som agerat handledare under arbetets gång, ett 

givande bidrag av tankar och kommentarer.  Slutligen ett tack till er som korrekturläst 

uppsatsen och bidragit med ytterligare reflektioner.  

Erik Valeskog 2012-05-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The aim of this master thesis is to examine research perspectives and a selection of 

managers’ views on the concept of work motivation. With an exploratory approach, 

based on a literature review and interviews these views are examined and compared in 

relation to a theoretical framework. This theoretical framework consists of three key 

concepts, the individual, the context and the regulation of work motivation. The 

literature review reveals two research perspectives, a classic economic perspective 

based on Principal–Agent Theory and a more up to date social psychological 

perspective based on Self-Determination Theory. Interviews with selected managers 

as informants reveal that both of these research perspectives are represented among 

the managers, but foremost the social psychological perspective. The comparison 

between the research perspectives and the managers’ views also show that the 

similarities between the social psychological perspective and the managers’ views are 

strongest in relation to the key concept of the individual, compared to the key 

concepts of context and regulation. A discrepancy between how managers view work 

motivation and how managers deal with work motivation in practice can also be seen 

and related to the managers’ views on the key concepts named.  

 

Keywords: work motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, self-

determination theory, agency theory 
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1 Inledning 
Nästintill alla företag runt om i världen idag är beroende av en och samma resurs, 

personal. De är också beroende av att denna personal presterar och bidrar till 

företagets vinst och utveckling. En nyckel för att bli ett framgångsrikt företag blir 

vidare att denna personal är motiverad att arbeta för att nå företagets mål, vilket inte 

alltid är en självklarhet. Hur anställdas motivation kan bibehållas och ökas blir 

därmed viktiga frågor för alla företag beroende av personal. En som uppmärksammat 

vikten av arbetsmotivationsfrågor är författaren och journalisten Daniel Pink. Han 

höll under 2009 en föreläsning om motivation i arbetslivet som idag har över 3 

miljoner visningar på sidan www.ted.com. Pink hävdar där att det finns en stor 

skillnad mellan vad forskningen vet gällande arbetsmotivation och vad de flesta 

chefer i näringslivet vet. Under denna föreläsning konstaterar han bland annat att 

forskningen visar att ekonomiska incitament, bonusar och belöningar i många fall har 

en negativ inverkan på anställdas prestation. Detta ställer han mot ett antagande om 

att chefer i näringslivet tar för givet att sådana incitament ökar prestationen. Han 

konstaterar sedermera att många chefer arbetar med motivation på ett sådant sätt att 

prestationsnivån i företaget minskar istället för att öka. Den forskning han hänvisar till 

är bland annat ett experiment av Karl Duncker kallat ”the candle light problem”. 

Experimentet gick ut på att försökspersonerna skulle fästa ett stearinljus på väggen 

med endast en låda innehållande ett ljus, tändstickor och häftstift. Lösningen var att 

använda sig av den låda som sakerna låg i och fästa denna på väggen med häftstiften 

och därefter placera ljuset i lådan. Lösningen krävde alltså att försökspersonerna var 

kreativa nog att använda sig av den låda som till en början endast tycktes vara till för 

förvaring. Glucksberg (1962) lät sedan göra detta test med två grupper av 

försökspersoner, en grupp som erhöll en belöning i förhållande till hur snabbt de löste 

uppgiften och en grupp som inte erhöll någon belöning. Resultaten visade att 

försökspersonerna i den grupp som erhöll en belöning löste uppgiften långsammare än 

försökspersonerna i den andra gruppen (Glucksberg, 1962). 

När testet istället presenterades med sakerna utanför lådan var resultatet det motsatta, 

de försökspersoner som erhöll en belöning utförde uppgiften på kortare tid. En 

förklaring till resultaten kan vara att stressen utlöst av belöningen hämmar 

kreativiteten och problemlösningsförmågan. Om uppgiften dock är av en simplare 
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karaktär utan krav på kreativitet och problemlösningsförmåga leder belöningen till 

ökad prestation.  

Pinks slutsats är att dagens arbetsliv består av många arbetsuppgifter som kan liknas 

vid problemet när alla saker ligger i lådan, att arbetsuppgifterna kräver både 

kreativitet och problemlösningsförmåga och att prestationen därmed inte ökar av 

belöningar. Han förespråkar istället ett socialpsykologiskt perspektiv där psykologiska 

behov står i centrum för att öka motivationen. Han gör dock endast ett antagande om 

hur chefer faktiskt ser på motivationsbegreppet och hur dessa praktiskt arbetar med 

dessa frågor. Denna studie har med bakgrund av detta för avsikt att utröna hur chefer 

faktiskt förhåller sig till arbetsmotivation, om de har ett klassiskt ekonomiskt 

perspektiv där belöningar är ett självklart verktyg för att öka motivationen eller om de 

snarare har ett socialpsykologiskt perspektiv i enlighet med aktuell forskning. 

 

1.1 Syfte 

Studien syftar till att presentera olika framträdande teoretiska perspektiv på arbetsmo-

tivation inom forskningen samt ge exempel på hur ett antal utvalda chefer inom privat 

sektor ser på och förhåller sig till arbetsmotivation. Vidare syftar studien till att ge en 

bild av i vilken grad som där är en samsyn mellan intervjuade chefers syn på och 

förhållningssätt till arbetsmotivation och presenterade forskningsperspektiv.  

Studiens övergripande frågeställningar är; 

Vilka framträdande teoretiska perspektiv på arbetsmotivation finns inom forskningen 

och hur kan dessa sammanfattas? 

Hur förhåller sig chefer inom privat sektor till arbetsmotivation? 

Vilken samsyn finns mellan olika forskningsperspektiv och chefers syn på och 

förhållningssätt till arbetsmotivation? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

För att erbjuda en teoretisk utgångspunkt för denna studie krävs en definition av 

viktiga begrepp som studien behandlar. Nedan följer studiens definition av 
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huvudbegreppen motivation och arbetsmotivation. Definitionen syftar till att vara 

övergripande för att vidare kunna inbegripa olika perspektiv på begreppen. 

 

1.2.1 Motivation 

Begreppet motivation är ett omdiskuterat begrepp inom forskningen. Olika teorier 

väljer att definiera begreppet olika. Forskning härstammande från de psykologiska 

och socialpsykologiska skolorna väljer ofta att betona motivationsfaktorer hos 

individen, såsom behov eller förväntningar. Ekonomiska teorier fokuserar på 

incitament och mål och förutsätter att den huvudsakliga motivationsfaktorn är 

individens rationella natur och egenintresse. Nedan följer studiens definition av 

motivation, denna baseras på tre kärnbegrepp som återfinns inom flera teoretiska 

perspektiv. 

Studien definierar motivation som de faktorer hos en individ som initierar och 

vidhåller ett beteende för att uppnå ett mål. Dessa faktorer kan vara medvetna eller 

omedvetna och kan exempelvis syfta till att uppfylla ett behov eller att erhålla en 

belöning.  

 

1.2.2 Arbetsmotivation 

Begreppet arbetsmotivation avgränsar definitionen av motivation i den meningen att 

målet och i viss mån beteendet definieras av kontexten arbetet utspelar sig inom. 

Arbetets kontext påverkas i sin tur av en arbetsgivare som utifrån denna kan reglera 

individens motivationsfaktorer, beteende och mål. Arbetsmotivation kan alltså ses i 

både ett individperspektiv samt ett kontextperspektiv och regleringen blir vad som 

teoretiskt knyter dessa perspektiv samman.  

 

1.3 Avgränsningar 
Att undersöka olika synsätt på arbetsmotivation är en omfattande uppgift. Bara inom 

forskningen publiceras stora mängder med litteratur i ämnet och det finns även en 

populärvetenskaplig sida som bidrar till att forma olika individers och gruppers 

uppfattningar om fenomenet. En naturlig begränsning blir därmed att all forskning 
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inte är möjlig att överblicka, vilket innebär att några utvalda teorier presenteras inom 

de teoretiska perspektiven. Gällande forskningen presenteras ett klassiskt samt ett 

aktuellt perspektiv på arbetsmotivation och målsättningen är att med hänsyn till 

studiens omfång inbegripa de teorier som representerar just ett klassiskt och ett 

aktuellt perspektiv.  

För att fånga ett perspektiv från näringslivet har chefer för mindre företag från den 

privata sektorn valts ut. Dessa representerar nödvändigtvis inte ett generellt synsätt på 

arbetsmotivation inom näringslivet, men ger en indikation på olika förhållningssätt 

inom denna grupp. Syftet med att undersöka chefers förhållningssätt grundar sig i att 

dessa är en maktfaktor i näringslivet och påverkar det praktiska arbetet med 

arbetsmotivation, vilket i förlängningen innebär anställdas prestationer och företagens 

resultat. Att undersöka andra grupper eller specifika branscher kan i framtiden bidra 

till mer kunskap om fenomenet. 

 

1.4 Disposition 
Efter att inledningsvis presenterat forskningsområdet, syftet med studien samt viktiga 

begreppsdefinitioner följer en presentation av studiens tillvägagångssätt. I detta 

avsnitt behandlas studiens metodologiska ansats, urval och genomförande i både 

litteraturstudien och intervjustudien. Efter detta presenteras en teoretisk inramning för 

studien samt de utvalda forskningsperspektiv som fungerar som teoretisk grund för 

studien. Nästkommande avsnitt presenterar de utvalda chefernas syn på 

arbetsmotivation samt hur de praktiskt arbetar med frågor gällande arbetsmotivation. 

Efter detta följer ett avsnitt där en jämförelse görs mellan de utvalda chefernas syn på 

arbetsmotivation och forskningsperspektiven, här lyfts skillnader och likheter mellan 

dessa fram och diskuteras. Avslutningsvis följer avslutande kommentarer och hur 

framtida forskning kan bidra till ökad kunskap inom området.  
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2 Studiens tillvägagångssätt 
För att svara på studiens syfte användes en utforskande ansats. Rosengren och 

Arvidsson menar att en utforskande ansats grundar sig i att utforska, upptäcka, samt 

att förstå ett fenomen (Rosengren & Arvidsson, 2002, s. 24). Denna utgångspunkt 

lämpar sig därmed väl för att förstå hur informanterna i studien förhåller sig till 

arbetsmotivation. I enlighet med den utforskande ansatsen genomfördes därmed en 

intervjustudie med de utvalda cheferna för att svara på frågeställningen gällande hur 

chefer förhåller sig till arbetsmotivation, både teoretiskt och hur de arbetar i 

praktiken. För att svara på studiens frågeställning gällande vilka framträdande 

teoretiska perspektiv som finns på arbetsmotivation genomfördes en litteraturstudie.  

Viktigt att poängtera är att studien inte har någon avsikt att objektivt förklara 

fenomenet arbetsmotivation, utan snarare förmedla utvalda forskningsperspektivs bild 

samt utvalda chefers subjektiva uppfattning om fenomenet.  

 

2.1 Metodval 
Valet av metod i intervjustudien var personliga intervjuer. Anledning till detta beror 

på studiens utforskande ansats. Då syftet är att förstå och utforska ett fenomen lämpar 

sig personliga intervjuer väl i förhållande till exempelvis enkäter eller observationer. 

Personliga intervjuer förväntas ge en djupare och mer nyanserad bild av fenomenet. 

Mer specifikt var intervjuerna riktat öppna intervjuer, vilket Rosengren och Arvidsson 

förklarar som intervjuer där individens upplevelse av ett fenomens kvaliteter är det 

som eftersöks, riktat öppna intervjuer kännetecknas genom att en intervjuguide med 

relativt öppna frågor inom valda frågeområden används (Rosengren & Arvidsson, 

2002, s. 140). Gällande forskningsperspektiven genomfördes en litteraturstudie där 

forskning över området arbetsmotivation gicks igenom och relevanta teorier och 

forskningsperspektiv valdes ut som teoretisk grund för studien.  

 

2.2 Litteraturstudien 
I litteraturstudien gjordes sökningar i flertalet forskningsdatabaser efter litteratur som 

behandlade arbetsmotivation. Sökningarna var inledningsvis öppna utan några 

specifika avgränsningar och fokuserade främst på forskningsfrontsanalyser. Efter 
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detta arbete framträdde ett mönster med en uppdelning av ekonomiska teorier samt 

psykologiska eller socialpsykologiska teorier. Uppdelningen eller perspektiven 

grundades dels på teoriernas innehåll men även på var och av vem dessa publicerades, 

exempelvis av psykologiska/socialpsykologiska eller ekonomiska tidsskrifter. Då 

denna uppdelning upplevdes som relevant genomfördes mer specifika sökningar efter 

de teorier som i högst grad var förekommande inom respektive perspektiv. Inom det 

ekonomiska perspektivet var Principal-Agent Theory (PAT) den teori som användes i 

högst utsträckning vilket innebar att denna inkluderas i studien för att representera det 

ekonomiska perspektivet. Inom det psykologiska och socialpsykologiska perspektivet 

var Self-determination theory (SDT) den mest framträdande teorin vilket innebar att 

denna fick representera ett socialpsykologiskt perspektiv. Viktigt att poängtera är att 

PAT historiskt har fått stort utrymme inom forskningen men inte är lika aktuell idag, 

SDT valdes istället för att denna teori är aktuell idag. Aktuell används i den 

bemärkelsen att det under de senaste åren publicerats mycket forskning gällande 

teorin. Det ekonomiska perspektivet var även av intresse för studien då detta till stor 

del är samstämmigt med ett antagande om hur chefer och företag förhåller sig till 

arbetsmotivation idag, vilket exempelvis Daniel Pink påtalade. 

Det bör nämnas att PAT och SDT är långt ifrån de enda teorier som behandlar 

arbetsmotivation inom forskningen. Speciellt inom det socialpsykologiska 

perspektivet kan flera andra teorier lyftas fram som har fått och får relativt stort 

utrymme i vetenskapliga tidskrifter. Många teorier har historiskt fått stort utrymme 

men är inte lika aktuella idag, dock bör det betonas att SDT i flera fall bygger på just 

dessa tidigare teorier. Specifikt bör Goal-Setting theory (Locke & Latham, 2002) 

nämnas som en av de teorier som har fått stort utrymme inom forskningen men inte 

inkluderades i denna studie. Anledningen till detta är begränsningar gällande studiens 

omfattning samt att SDT tolkas som mer aktuell i relation till Goal-Setting theory med 

hänsyn till antal publikationer de senaste åren. Denna teori skulle dock kunna 

inbegripas i en framtida studie för att ge en än bättre bild av fenomenet. Teorin 

fokuserar främst på mål och dess effekter på motivation, en aspekt av 

arbetsmotivation SDT inte behandlar i någon större utsträckning. 
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2.3 Intervjustudien 

2.3.1 Urval 

Rosengren och Arvidsson (2002) menar att inom utforskande forskning handlar 

urvalet snarare om en valprocess. Begreppet urval antyder enligt dem en slags 

demokratisk jämlikhet hos respondenterna, att några rättvisekriterier måste uppfyllas. 

Valprocessens syfte är istället att välja de informationsrikaste individerna som har 

mest att bidra med för att förklara fenomenet (ss. 123). Med detta som utgångspunkt 

valdes informanterna främst med hänsyn till vilken bransch de var verksamma inom. 

De grundläggande kriterierna för att de skulle inkluderas i studien var att de var höga 

chefer på det företag som de representerade, antingen ägare av företaget i fråga eller 

verkställande direktör. Förutom detta fanns inga ytterligare krav på informanten för 

att denne skulle vara aktuell för studien. Krav ställdes dock på företagen som de 

representerade. Dels fanns krav på att företagen skulle vara verksamma inom privat 

sektor och dels att de var mindre företag. Med mindre företag menas företag som har 

mellan 10 och 60 anställda. Syftet med att endast inkludera mindre företag var dels 

för genomförbarheten av studien men även för att hitta de individer som hade mest att 

bidra med. Med större företag finns en risk att chefen inte har ett övergripande ansvar 

för verksamhet, exempelvis att denna har delegerat personalansvar till en annan chef. 

Detta skulle kunna innebära att chefen ifråga besitter mindre information om 

verksamheten.  

I syfte att välja de informanter som tillsammans kunde bidra med så mycket 

information som möjligt om fenomenet valdes cheferna utifrån de företag de 

representerade och i vilken bransch dessa företag var verksamma. Ett antagande 

gjordes om att olika branscher och yrkeskategorier förhåller sig olika till 

arbetsmotivation, exempelvis att företag som arbetar med försäljning har ett annat 

förhållningssätt gentemot arbetsmotivation än vad företag inom servicesektorn har. 

De företagen som inkluderades i studien var; en matvarubutik, ett el- och telebolag, 

ett utbildningsföretag, ett städföretag, ett IT-företag, två telemarketingbolag, en 

bilhandlare samt ett plåtslageri. Representationen gällande ålder, etnicitet och kön 

bland cheferna var sekundär i valprocessen på grund av svårigheter med att 

kontrollera dessa saker i förväg. Det bör nämnas att spridningen gällande ålder var 

relativt stor, den yngste av cheferna var i 30-årsåldern och den äldste var i 60-

årsåldern. Gällande kön var alla cheferna män, en vilja fanns att även kvinnliga chefer 
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skulle finnas representerade men av praktiska skäl gick detta ej att uppfylla. Detta 

berodde på att de kvinnliga chefer som tillfrågades tackade nej till medverkan i 

studien i kombination med att väldigt få av de lokala företagen hade kvinnliga chefer.  

Tillvägagångssättet för att hitta företag till studien var att genomsöka kommunernas 

offentliga register av lokala företag. De företag som sedan uppfyllde studiens 

inkluderingskriterier kontaktades därefter via telefon eller mejl. Främst skedde denna 

kontakt via telefon men de chefer som inte var kontaktbara via telefon blev istället 

kontaktade via mejl. Vid första kontakten informerades cheferna om studien och dess 

syfte och blev tillfrågade om de ville ställa upp på en intervju. Ungefär 30 chefer 

kontaktades varav nio slutligen tackade ja till medverkan. De flesta av cheferna som 

valde att inte medverka i studien hänvisade till tidsbrist. Det bör understrykas att de 

chefer som medverkar i studien dels är ett selektivt urval men även till viss del ett 

självselektivt urval. Detta medför att deras syn på och förhållningssätt till 

arbetsmotivation inte bör generaliseras utan endast exemplifierar ett synsätt utifrån 

den avgränsade målgruppen. Systematiska urvalsfel kan inte uteslutas men att det 

skulle förekomma någon direkt relation mellan tidsbrist och hur chefer förhåller sig 

till arbetsmotivation bedöms inte som troligt. Tidsbrist upplever antagligen de flesta 

chefer tidvis i alla branscher och olika sammanhang. 

 

2.3.2 Genomförande av intervjuer 

Totalt nio intervjuer genomfördes i studien. Tidsmässig varierade dessa mellan ca 30 

och 90 minuter. Intervjuerna genomfördes på respektive informants företag, på deras 

kontor alternativt i ett fikarum på företaget. Inledningsvis under intervjun förklarades 

än en gång bakgrunden och syftet med studien. Informanterna informerades om att 

medverkan i studien innebar anonymitet för dem och deras företag samt att de hade 

möjlighet att avbryta intervjun när de ville. Med informanternas samtycke spelades 

intervjuerna in med diktafon.  

Som nämnts tidigare användes en intervjuguide (Se bilaga) som stöd vid intervjun. 

Denna guide innefattade dels frågor där informanten fick berätta relativt fritt om vad 

som motiverar och driver de anställda samt frågor mer knutna till den forskning som 

ligger till grund för studien. Intervjun fokuserade inledningsvis på hur informanterna 

förhöll sig till arbetsmotivation teoretiskt för att sedan övergå till praktik och 
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arbetssätt. Märkbart under intervjun var dock att dessa delar i viss mån flöt ihop och 

skillnader mellan teori och praktik fick utrönas vid det efterkommande analysarbetet. 

Det bör även påpekas att guiden inte följdes exakt, flera följdfrågor tillkom samt att 

vissa frågor uteslöts ur några intervjuer.  

En anledning till att intervjuguiden innehöll både öppna och mer specifika frågor 

handlar om vad Rosengren och Arvidsson (2002) benämner som balansen mellan 

intervjuare och intervjuperson. De menar att om intervjun är hårt strukturerad med 

tydliga ordagrant ställda frågor tippar balansen över på intervjuaren. Detta medför att 

det blir intervjuarens syn på ämnet som definierar vad samtalet skall handla om samt 

hur det som sägs skall tolkas. Om balansen istället tippar över åt intervjupersonens 

håll blir intervjupersonens tolkning det centrala, inte bara vad samtalet skall handla 

om utan även grundläggande frågor och frågeställningar (Rosengren & Arvidsson, 

2002, s. 138). Frågeguiden utformades därmed med hänsyn till att hålla en jämn 

balans mellan intervjuare och intervjuperson samt med hänsyn till studiens syfte.  

 

2.3.3 Analysarbete 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa i sin helhet. Dessa lästes sedan 

igenom ett flertal gånger och markeringar och anteckningar gjordes för att strukturera 

innehållet. Detta arbete skedde genom vad Svenning (2003) definierar som olika 

stadier av kodning. Inledningsvis skedde en öppen kodning där mönster eller ansatser 

eftersöktes. Därefter vidtog arbetet med axiell kodning samt selektiv kodning. Att 

finna stöd för mer organiserade begrepp samt att slutligen eftersöka stöd för dessa i 

materialet. 

Informanternas svar presenterades sedan i relation till studiens begreppsliga 

inramning gällande arbetsmotivation och informanternas syn på arbetsmotivation 

förtydligades än mer ingående med citat. Ett medvetat val gjordes att i möjlig mån 

inte presentera data numeriskt då materialet inte skall generaliseras, dock används 

pseudo-kvantitativa termer, exempelvis; några, en majoritet eller en minoritet. Detta 

för att skapa en övergripande bild över huruvida informanterna förmedlade enhetliga 

eller differentierade bilder av fenomenet. När dock en eller två informanter påpekar 

någonting så nämns detta som just en eller två för enkelhetens skull. 
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2.3.4 Metodologiska reflektioner 

En av de största utmaningarna med denna studie kan relateras till urvalet. Då 

informanterna i stor grad valdes baserat på de företagen de arbetade på finns vissa 

svagheter gällande representationen. Den bristfälliga spridningen gällande kön och 

etnicitet skulle kunna påverka studien negativt i den meningen att den totala 

kunskapen om fenomenet blir lidande.  

Gällande intervjuerna bör nämnas att det alltid finns en risk för vad Svenning (2003) 

kallar intervjuareffekten, att intervjuaren i någon mening omedvetet påverkar 

informanten och vad denna svarar. Hänsyn har naturligtvis tagits till detta med 

exempelvis öppet ställda frågor samt att inte styra informanten mer än nödvändigt.  

I fråga om studiens validitet, alltså om studien mäter vad den avser att mäta, 

(Svenning, 2003, s. 64) har vissa delar i intervjuerna tolkats med försiktighet. De 

frågor som ställdes var alltid knutna till begreppet arbetsmotivation, dock var inte 

alltid informanternas svar detta i samma utsträckning. Exempelvis om en fråga 

ställdes huruvida eget ansvar påverkade de anställdas motivation kunde svaret vara att 

de anställda mår bra av eget ansvar. Informanten menade då att eget ansvar är 

någonting positivt men inte nödvändigtvis i förhållande till arbetsmotivation. Ett 

medvetet val har dock gjorts som innebär att utgå ifrån informantens svar men att i 

resultatdelen flagga när detta förekommer. Detta för att studiens övergripande 

validitet inte ska bli lidande.  

 

2.4 Etiska aspekter 
Utgångspunkten vid denna studie var att under hela processen följa vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vid humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning(Vetenskapsrådet).  Detta innebär att ta hänsyn till individskyddskravet 

vilket innebär att skydda de individer som är delaktiga i studien mot förödmjukelse 

eller kränkning, fysisk eller psykisk skada. Vetenskapsrådet konkretiserar detta 

individskyddskrav i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa innebär att individer i studien skall 

informeras om syftet med forskningen, att de har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, att de ges konfidentialitet och att de insamlade uppgifter endast används 

för forskningsändamål.  
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Några större svårigheter fanns inte i genomförandet av studien att leva upp till dessa 

krav. Konfidentialitetskravet har dock i viss mån påverkat redovisningen av 

intervjuerna. Då intervjuerna till stor del genomfördes på en mindre ort finns en risk 

att företagen kan identifieras och på grund av detta beskrivs inte på vilken ort dessa 

företag är verksamma. Viss försiktighet har också vidtagits med att knyta enskilda 

citat till specifika företag i empiriredovisningen, även detta med hänsyn till 

konfidentialitetskravet. 
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3 Forskningsperspektiv på arbetsmotivation 
Följande avsnitt behandlar den första av frågeställningarna gällande vilka 

framträdande forskningsperspektiv som finns på arbetsmotivation och hur dessa ser 

ut. De två teoretiska forskningsperspektiven på arbetsmotivation som valts ut utifrån 

litteraturstudien presenteras separat.  Inom respektive perspektiv presenteras de 

teorier som dessa grundas på med en inledande sammanfattning av grundläggande 

idéer och begrepp. Efter detta följer en genomlysning av teorierna i förhållande till 

den begreppsliga inramning av arbetsmotivation som presenteras nedan. 

Avslutningsvis diskuteras hur respektive teori förhåller sig till begreppet 

arbetsmotivation och skillnader och likheter lyfts fram.  

 

3.1 Arbetsmotivation – en begreppslig inramning 
Som underlag för studiens analys och disposition har begreppet arbetsmotivation 

delats in i tre delar som har för avsikt att hantera de olika aspekter som finns inbyggda 

i begreppet arbetsmotivation. Uppdelningen bygger på studiens definition av 

arbetsmotivation. I begreppet motivation återfinns tre begrepp; motivationsfaktorer, 

beteende samt mål. Dessa begrepp samt relationen dem emellan utgör grunden för 

motivation ur ett individperspektiv. Individdelen handlar i mångt och mycket om vad 

som driver denna, hur denna agerar och med vilken avsikt. I begreppet 

arbetsmotivation återfinns ytterligare två nyckelbegrepp; kontext samt reglering. 

Kontexten bör tolkas som de yttre faktorer som kan ha eller har en inverkan på 

individens motivation, exempelvis den fysiska och psykosociala arbetsmiljön eller de 

mer generella omständigheter som arbetet utförs under. Reglering handlar om hur en 

arbetsgivare aktivt och medvetet påverkar en individs motivation. 

 

 

Figur 1. Nyckelbegrepp inom arbetsmotivation 

 

Reglering Kontexten Individen 
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Nyckelbegreppen fungerar som en teoretisk inramning för studien. Då både det 

ekonomiska perspektivet och det socialpsykologiska perspektivet på olika sätt 

förhåller sig till individen, kontexten samt reglering utgör dessa delar 

jämförelsepunkter mellan perspektiven.  Denna teoretiska inramning används vidare 

under studien i syfte att visualisera skillnader och likheter mellan 

forskningsperspektiven, men även mellan de utvalda chefernas syn på 

arbetsmotivation och forskningsperspektiven. Relationen nyckelbegreppen 

sinsemellan kommer att beröras då detta är av intresse för studien. 

 

3.2 Ett ekonomiskt perspektiv 
Det ekonomiska perspektivet åskådliggör en klassisk syn på arbetsmotivation som 

historiskt har haft stort inflytande på forskningen om arbetsmotivation. Inom det 

ekonomiska perspektivet används Principal-Agent Theory (PAT) som den 

huvudsakliga teorin. Grundtanken inom denna teori är att en huvudman(principal) står 

inför en uppgift som skall utföras men inte har möjligheten att utföra denna uppgift 

själv. Huvudmannen är därmed i behov av en agent som handlar å dennes vägnar. 

Bakgrunden till detta kan exempelvis vara att huvudmannen inte har kompetensen 

eller tiden för att utföra uppgiften, eller att det skulle bli alltför kostsamt att utföra 

uppgiften själv.  Således anlitar huvudmannen en agent för att utföra uppgiften. Den 

centrala frågan inom teorin är huruvida huvudmannen kan motivera agenten att 

handla som huvudmannen hade handlat om denne hade utfört uppgiften själv 

(Sappington, 1991). Relationen mellan huvudmannen och agenten förekommer i 

flertalet former i olika kontexter. Ett exempel kan vara en chef på en fabrik som 

agerar som huvudman och de anställda på fabriken agerar i egenskap av agenter. 

Viktigt att poängtera är dock att exempelvis chefen i sin tur kan agera som agent i 

relation till en ägare av fabriken. 

Teoretiskt sett finns möjligheten att agenten kan handla precis som huvudmannen 

skulle handlat i dennes ställe under vissa omständigheter. I praktiken finns dock oftast 

kontextuella faktorer som skapar slitningar i relationen mellan huvudmannen och 

agenten. Under de perfekta omständigheterna skulle ett enkelt kontrakt kunna likställa 

agentens mål med huvudmannens. Kontraktet bygger på ekvationen nedan;  
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Ekvationen tolkas som att P är den ersättning som agenten erhåller av huvudmannen 

efter att arbetet är slutfört. V är de intäkter som agentens arbete skapar för 

huvudmannen och k är en fast summa som kan ses som en franchiseavgift som 

agenten betalar huvudmannen för möjligheten att utföra arbetet. X är det faktiska 

arbete agenten utför. Detta kontrakt benämns inom teorin som ett franchisekontrakt 

(Sappington, 1991, s. 47). Ett exempel på detta kontrakt kan vara att en markägare 

tillhandhåller mark till en bonde som odlar och säljer säd. Bondens arbete genererar 

intäkter (V) men denna betalar en avgift (k) till markägaren för möjligheten att nyttja 

marken. Bondens vinst (P) blir därmed intäkterna efter avdragen franchiseavgift. 

I de flesta fall räcker dock inte detta kontrakt för att likrikta agentens mål med 

huvudmannens, flertalet omständigheter kan skapa en diskrepans mellan parternas 

mål med arbetet. Detta innebär att huvudmannen måste vidta åtgärder för att motivera 

och styra agenten, detta kan göras med andra former av kontrakt och 

incitamentsstrukturer. (Sappington, 1991, s. 49) 

 

3.2.1 Individen i ett ekonomiskt perspektiv 

Individens motivationsfaktorer inom PAT är näst intill uteslutande ekonomiska. 

Teorin uttalar inte vilka direkta faktorer som motiverar individen, utan drivkraften 

kan härledas från ekonomisk teori i allmänhet. Grundtanken är baserad på idealtypen 

Homo economicus samt Rational choice theory. Detta innebär att individen handlar 

rationellt utifrån ett egenintresse och en vilja att erhålla en vinst. Individen balanserar 

kostnader mot intäkter för att maximera sitt egenintresse. (Friedman, 1953) 

Denna grundtanke är en vedertagen modell inom ekonomisk teori men står inte utan 

kritik. Studier för att undersöka denna vedertagna modell visar tydligt på att 

individens beteende inte kan tolkas som uteslutande rationellt. Henrich et al. (2001) är 

några av dem som prövat denna modell empiriskt och deras slutsatser är att modellen 

har tydliga svagheter vad gäller att förklara individers beteende i sin helhet. Dock bör 

P(x) = V(x) - k 
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man enligt dem inte överge denna modell då den fortfarande förklarar en del av detta 

beteende. (Henrich et al., 2001, s. 77) 

Inom PAT kan individens beteende beskrivas som rationellt instrumentellt. Då 

drivkraften är att maximera sin vinst blir beteendet rationellt och förutsägbart, 

förutsatt att all information finns tillgänglig. Att inneha all information gällande en 

situation är givetvis inte möjligt i praktiken, men individen strävar efter att inneha så 

mycket information som möjligt för att kunna göra ett rationellt val. Enligt March 

(1978) gör individen två gissningar när denna står inför ett rationellt val. Den första 

gissningen innebär att förutsäga vilka konsekvenser handlingen kommer att få och 

den andra gissningen innebär att förutsäga vilka valmöjligheter dessa konsekvenser 

kommer att ge (March, 1978, s. 589). Båda gissningarna är problematiska och 

felmarginalen är nära knuten till den information som finns tillgänglig. Individen 

handlar därmed utifrån ett rationellt beslut baserat på den information som finns 

tillgänglig. Om individen inte ser någon ekonomisk vinning i situationen kommer 

denna att välja att avstå från att handla. 

 

3.2.2 Kontexten i ett ekonomiskt perspektiv 

Gällande kontexten inom det ekonomiska perspektivet så skapar denna friktion 

mellan huvudmannen och agentens mål. Teorin lyfter fram flera omständigheter som 

leder till denna friktion. Exempelvis asymmetri gällande information, att agenten vill 

undvika risk eller att det i vissa fall uppstår svårigheter med att mäta agentens faktiska 

prestation. 

Asymmetri gällande information innebär att huvudmannen och agenten inte besitter 

samma information eller har samma uppfattning gällande uppgiften eller arbetet. 

Detta kan leda till svårigheter att enas om avgiften (k) huvudmannen erhåller från 

agenten vilket i sin tur leder till problem med motivationsnivån hos agenten samt 

problem med hur distributionen av överskottet skall fördelas. (Sappington, 1991, s. 

48) 

Ytterligare en omständighet är risk aversion, vilket innebär att agenten inte är villig 

äga all risk som förknippas med uppgiften eller arbetet. I franchisekontraktet äger 

agenten all risk vilket kan leda till att arbetet utförs utan någon vinst för agenten om 
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de totala intäkterna undertiger k. Exempelvis att skörden slår fel för bonden i det 

tidigare exemplet, intäkterna från säden kan då understiga franchiseavgiften som 

bonden betalar till markägaren. 

I praktiken fördelas oftast risken mellan huvudmannen och agenten genom att 

huvudmannen i princip betalar för att agenten äger risken (Sappington, 1991, s. 48). 

Att fördela denna risk mellan parterna medför dock att agentens mål inte längre är 

helt i linje med huvudmannens. Ökade prestationer ger visserligen ökade intäkter för 

agenten men inte i samma utsträckning som samma prestationsökning ger 

huvudmannen ökade intäkter. Agenten är till viss del försäkrad mot dåliga resultat 

vilket innebär att agenten inte i samma utsträckning kommer att undvika detta dåliga 

resultat. (Sappington, 1991, s. 49) 

Under vissa omständigheter uppstår det även svårigheter med att mäta agentens 

prestationer. Många uppgifter är kvantitativa i sin natur vilket innebär att de till viss 

del går att mäta, dock finns oftast ett kvalitativt inslag i de flesta uppgifter eller 

arbeten vilket medför problem. Det går exempelvis att mäta hur pass många kunder 

en anställd har träffat under en dag men det är betydligt svårare att mäta hur dessa 

kunder upplevde bemötandet. Denna och ovan nämnda omständigheter leder alla till 

slitningar i relationen mellan huvudmannen och agenten. För att överkomma sådana 

slitningar krävs bland annat övervakning från huvudmannens sida samt 

incitamentsstrukturer för att öka den anställdes motivation. (Sappington, 1991, s. 49) 

 

3.2.3 Reglering i ett ekonomiskt perspektiv 

Kontraktet som tidigare nämnts är det främsta verktyget för huvudmannen att likställa 

agentens mål med sina egna. Franchisekontraktet är den enklaste formen av kontrakt 

och utöver detta så finns exempelvis sharingkontrakt som är vanligt förekommande. 

Ett sharingkontrakt innebär att agenten erhåller ersättning beroende på det arbete som 

denne lägger ner, exempelvis provision eller ett ackord. Ett sådant kontrakt kan vara 

utformat på många sätt men utformas utifrån den kontext som arbetet utspelar sig 

inom. Nära knutet till ett sådant kontrakt är även huvudmannens förmåga att mäta och 

övervaka agenten och dennes prestation. Grundtanken med ett sharingkontrakt är att 

individen belönas i förhållande till dennes faktiska prestation. När det inte är möjligt 

att mäta individens prestation lämpar det sig enligt PAT istället att basera ersättningen 
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på en relativ prestation, någon form av turnering där individerna erhåller ersättning i 

förhållande till varandras prestationer. Enligt Sappington är en kombination av dessa 

typer av ersättning ofta att föredra. (Sappington, 1991, ss. 51) 

Turneringar är en viktig aspekt för att motivera agenter att prestera inom PAT. Inom 

en sådan incitamentsstruktur värderas som tidigare nämnts agenters prestation i 

relation till varandra. Turneringar finns i flertalet olika former, exempelvis ”vinnaren-

tar-allt” turneringar eller turneringar där en förlorare blir straffad för att denna 

presterat sämst. När någon av dessa turneringar är lämpad bäst bestäms av uppgiftens 

art. Om uppgiften kräver relativt lite ansträngning från agentens sida är inte en 

vinnaren-tar-allt turnering att föredra då priset blir relativt litet. Agenter kan i en 

sådan turnering med många deltagare uppleva att deras ansträngning inte står i 

relation till priset, vilket leder till att de inte anstränger sig alls. Om agenten i stället 

kan straffas för att denne har kommit sist motiverar detta till en viss ansträngning. 

(Nalebuff & Stiglitz, 1983) 

Turneringar kan också konstrueras i form av hierarkiska system där agenter som 

presterar bra befordras till nya positioner. Detta medför då ökade ekonomiska intäkter 

för agenten. Ett sådant system kan fungera i paritet med ackordslöner men kostnaden 

för övervakning blir betydligt lägre då lönen baseras på agentens relativa position i 

det hierarkiska systemet istället för på agentens faktiska prestation. (Lazear & Rosen, 

1981, s. 863) 

 

3.3 Ett socialpsykologiskt perspektiv  
Det socialpsykologiska perspektivet representerar en aktuell syn på arbetsmotivation 

och grundar sig på teorin Self-determination Theory (SDT). Centralt för SDT är 

skillnaden mellan autonom motivation och kontrollerad motivation. Autonom 

motivation innebär att en individ handlar av egen fri vilja och att denne upplever 

handlingen som intressant i sig, exempelvis att arbeta för att man tycker det är roligt 

(Gagné & Deci, 2005). Kontrollerad motivation å sin sida innebär att handla under 

press och utifrån en känsla av tvång. Studier gällande autonom och kontrollerad 

motivation har visat att autonom motivation förknippas med ökad måluppfyllelse 

(Sheldon & Elliot, 1998), ökade prestationer (Baard et al., 2004) och ökat 
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välbefinnande (Ilardi et al., 1993), kontrollerad motivation förknippats med 

exempelvis inkonsekvent målsträvan (Koestner et al., 1996).  

Inom SDT beskrivs en handling med varierande grad av autonom och kontrollerad 

motivation, en skala mellan dessa två ytterligheter. Utanför denna skala finner vi brist 

på motivation. Anledningen till att brist på motivation faller utanför skalan och inte 

beskrivs som en ytterlighet är att både autonom och kontrollerad motivation innebär 

ett avsiktligt handlande till skillnad från brist på motivation (Gagné & Deci, 2005). 

Inom skalan (se figur 2) finns dels en inre motivation samt en yttre motivation. Den 

inre motivationen är helt autonom och kan likställas med autonom motivation. I andra 

änden av skalan återfinns extern reglering som en av fyra typer av yttre motivation. 

Denna typ av motivation kan ses som grundformen för kontrollerad motivation. När 

individer handlar utifrån externa regleringar handlar dessa med en intention att uppnå 

en önskad konsekvens eller att undvika en oönskad konsekvens (Gagné & Deci, 

2005). Deras handlande blir därmed högst instrumentellt. Ett exempel på externt 

reglerad motivation är att endast arbeta för att chefen ser på.  

Utöver externt reglerat handlande finns det ytterligare tre typer av yttre motivation i 

skalan, introjekt, identifierat samt integrerat reglerat handlande. Dessa definieras 

dels genom sin grad av autonomt handlande men framförallt genom att yttre 

beteenderegleringar har internaliserats hos individerna. Internaliseringen handlar 

främst om värderingar och attityder, processen innebär att en yttre reglering 

omvandlas till en inre reglering vilket gör att behovet av yttre påverkan inte längre 

krävs för att motivera individen. Internaliseringen av yttre regleringar har ett nära 

samband med graden av autonomt handlande. Ju högre grad av internalisering desto 

högre grad av autonom motivation. Inom SDT kan internaliseringsprocessen delas in i 

tre typer av processer; introjektion, identifikation och integration (Gagné & Deci, 

2005).  

Introjekt reglerat handlande innebär att en yttre reglering delvis har tagits in av 

individen men att individen inte upplever denna reglering som en del av sig själv. 

Detta kan beskrivas som att regleringen kontrollerar individen genom dess ego och 

självförtroende. Individen handlar utifrån att känna sig värdig och genom att skydda 

sitt ego. Exempelvis att jag jobbar för det får mig att känna mig värdig (Gagné & 

Deci, 2005). 
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Identifierat reglerat handlande innebär att regleringen överensstämmer med 

individens mål och värderingar. Individen upplever en högre handlingsfrihet och att 

regleringen i sig reflekterar en aspekt av dem själva. Gagné och Deci (2005) menar att 

exempelvis sjuksköterskor kan värdera sina patienters välbefinnande och hälsa när de 

utför mindre givande uppgifter i sitt arbete, de handlar då relativt autonomt även om 

uppgiften i sig inte skapar något inre intresse. 

Den fjärde och mest autonoma typen av yttre motivation är integrerat reglerat 

handlande. En integrerad reglering har i högst grad internaliserat en yttre reglering. 

Individer har här fullt ut integrerat regleringen i sin identitet. De härrör sitt handlande 

från sin uppfattning om dem själva och är därmed självbestämmande. För att återgå 

till Gagné och Decis (2005) exempel gällande sjuksköterskor skulle dessa i det här 

fallet utöver att identifiera sig med hur viktigt patienternas välbefinnande är, även 

uppleva att deras handlingar skulle vara förknippade med deras eget liv och identitet. 

Att vara sjuksköterska skulle vara centralt i deras identitet och de skulle antagligen 

definiera sig som allmänt omhändertagande människor. Därmed skulle de uppskatta 

att göra även ointressanta uppgifter för att de upplever det som en del av deras 

identitet och gör detta av egen fri vilja. 

Nedan presenteras Gagné och Decis (2005) självbestämmandeskala som visar de 

olika typerna av motivation, inre motivation och yttre motivation. Inom yttre 

motivation ses de fyra typerna av internaliserade regleringar. Skalan visar även 

graden av kontrollerat kontra autonomt handlande i förhållande till de olika typerna 

av motivation. Graden av hög kontra låg grad av internalisering kan också utläsas. 
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Figur 2. Självbestämmandeskala, omarbetad från Gagné och Deci (2005, s. 336) 

 

3.3.1 Individen i ett socialpsykologiskt perspektiv 

SDT:s syn på individen handlar i mångt och mycket om att denna drivs av 

psykologiska behov. Den underliggande processen bakom internaliseringsprocessen 

är enligt SDT att tre grundläggande psykologiska behov hos individen uppfylls. Dessa 

behov är upplevelsen av att vara kompetent, autonom samt att känna tillhörighet. 

Uppfyllandet av dessa bakomliggande faktorer är dels en grundförutsättning för att 

inre motivation skall bibehållas men även en grundförutsättning för att en individ 

skall kunna internalisera en yttre reglering. Inom SDT konstateras att uppfyllelsen av 

att vara kompetent samt känslan av tillhörighet i förhållande till ett beteende leder till 

en internalisering av beteendets värderingar och reglering. Till vilken grad en 

internalisering sker, alltså om det exempelvis är en integrerad reglering eller en 

introjekt reglering bestäms av uppfyllandet av behovet av att vara autonom. Gagné 

och Deci (2005) förklarar detta likt följande; 

…satisfaction of the needs to be connected to others and to be effective in the social 

world support people’s tendency to internalize the values and regulatory processes that 

are ambient in their world. However, such internalization does not ensure that the 
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resulting behavior will be autonomous. Satisfaction of the need for autonomy while 

internalizing the behavior is also necessary for the value and regulation to be more 

fully internalized so the subsequent enactment of the behavior will be autonomous.  

                   (Gagné & Deci, 2005, s. 337) 

 

Studier gjorda gällande dessa psykologiska behov visar att uppfyllelse av dessa leder 

till ökad prestation, ökat engagemang och ökat välbefinnande hos individen (Baard et 

al., 2004; Deci et al., 2001; Gagné, 2003; Meyer & Gagné, 2008).  

SDT lyfter även fram att det finns individuella skillnader gällande hur individer 

förhåller sig till reglering av deras beteende. Individer kan i olika grad vara 

autonomiorienterade, kontrollorienterade eller opersonligt orienterade. Som 

autonomiorienterad har individen en tendens att uppleva den sociala kontexten som 

autonomistödjande och självbestämmande, som kontrollorienterad tenderar individen 

att uppleva den sociala kontexten som kontrollerande och som opersonligt orienterad 

upplevs den sociala kontexten som omotiverande. (Gagné & Deci, 2005, s. 339)  

Flertalet forskare (Deci & Ryan, 1985; Hodgins et. al., 1996; Koestner et. al., 1992; 

Williams & Deci, 1996) har konstaterat att dessa individuella skillnader kan relateras 

till olika utfall. Bland annat har de visat att autonomiorienterade individer i högre 

grad ser sig själva som självförverkligande, har högt självförtroende samt har 

tillfredsställande sociala relationer. Kontrollorienterade individer är oftare 

självmedvetna och lägger större fokus på löner och yttre motivationsfaktorer. 

Opersonligt orienterade individer upplever oftare en känsla av att inte ha kontroll, har 

ett mer självnedsättande beteende samt större risk för depressioner. Dessa individuella 

skillnader hos individer måste sedan sättas i relation till den sociala kontexten och hur 

denna stödjer exempelvis individens psykologiska behov av autonomi.  

 

3.3.2 Kontexten i ett socialpsykologiskt perspektiv 

Inom SDT lyfts kontexten fram som grundläggande för att förklara hur de 

psykologiska behoven påverkar individens motivation. Flera aspekter av den sociala 

kontexten har en påverkan på individers inre motivation och till vilken grad yttre 

regleringar internaliseras. Grolnick och Ryan (1989) har exempelvis visat på hur 



 

 
22 

skolelever med föräldrar som uppmuntrar och stödjer deras kompetens, autonomi och 

tillhörighet i samband med läxläsning i högre grad bibehöll en inre motivation för 

skolarbete samt i högre grad internaliserade vikten av skolrelaterade aktiviteter 

(Grolnick & Ryan, 1989, ss. 151). Autonomi är enligt SDT det viktigaste 

psykologiska behovet för den inre motivationen samt för att internalisera yttre 

regleringar. Flertalet studier visar på hur en social kontext som stödjer just individens 

autonomi leder till detta och i slutändan positiva resultat (Black & Deci, 2000; 

Williams & Deci, 1996). Deci et al. (1994) visade i en studie på vilka faktorer i den 

sociala kontexten som fungerar som stödjande för individens autonomi. De fann tre 

faktorer som ledde till högre grad av internalisering; en meningsfull logisk orsak för 

att utföra uppgiften, en bekräftelse på att individen kan uppleva uppgiften som 

ointressant samt en tonvikt på val snarare än kontroll. I studien delades 

försökspersonerna även in i två grupper, en grupp med personer där två eller tre av 

dessa faktorer var närvarande samt en grupp där ingen eller endast en av dessa 

faktorer var närvarande. Resultatet visade tydligt att i den gruppen med fler 

autonomistödjande faktorer var internaliseringen starkare. I denna grupp tolkades 

internaliseringen som integrerad och internaliseringen i den gruppen med färre 

autonomistödjande faktorer snarare var introjekt (Deci et al., 1994). I en summering 

av labb- och fältstudier har Gagné och Deci (2005) konstaterat att stöd av kompetens, 

tillhörighet samt autonomi leder till högre grad av internalisering och integrering, 

samt att stödet för just autonomi är det viktigaste. De menar också att stöd för 

autonomi kan delas in i två kategorier. Den första kategorin innefattar specifika 

faktorer i den sociala kontexten såsom valmöjligheter eller meningsfull positiv 

feedback, vilka kan härledas från arbetets innehåll och sammanhang. Den andra 

kategorin innefattar mellanmänskliga relationer, vilka kan härledas från arbetsmiljön 

och ledarskap (Gagné & Deci, 2005, s. 339). Det bör också nämnas att även om flera 

autonomistödjande faktorer kan stödja både inre och yttre motivation finns en påtaglig 

skillnad mellan de faktorer som stödjer individers inre respektive yttre motivation. 

För inre motivation krävs inte några specifika strukturer eller gränser, detta är dock ett 

krav för att individer skall internalisera en yttre reglering då det är dessa som 

internaliseras(Gagné & Deci, 2005, s. 339). För att återknyta till föregående avsnitt 

gällande individen så bör det nämnas att graden av exempelvis autonomi påverkas i 

ett samspel mellan den kontext individen befinner sig i och hur denna individ är 

orienterad. 
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3.3.3 Reglering i ett socialpsykologiskt perspektiv 

Gagné och Deci (2005) menar att nyttan av SDT ligger i att om organisationer kan 

erbjuda ett arbetsklimat och en social kontext som uppfyller individers behov av 

kompetens, autonomi och tillhörighet leder detta till ett stärkande av individers inre 

motivation samt högre grad av internalisering gällande yttre motivation. Detta leder i 

sin tur slutligen enligt dem till sex arbetsrelaterade konsekvenser, ”(1) persistence and 

maintained behavior change; (2) effective performance, particularly on tasks requiring 

creativity, cognitive flexibility, and conceptual understanding; (3) job satisfaction; (4) 

positive work-related attitudes; (5) organizational citizenship behaviors; and (6) 

psychological adjustment and well-being” (Gagné & Deci, 2005, s. 337).  

Hur organisationen skapar en sådan social kontext och reglerar individers motivation 

grundar sig i uppfyllandet av de tre psykologiska behoven. Att främja dessa kan ske 

på många sätt, några specifika kan härledas från SDT:s syn på den sociala kontexten. 

Det handlar som nämnts tidigare om att erbjuda en meningsfull logisk orsak till 

arbetsuppgiften eller aktiviteten, att individens känsla av att stå inför en ointressant 

uppgift bekräftas samt att individen upplever att denne har valmöjligheter i sitt arbete. 

Utöver detta behövs meningsfull feedback och fokus på mellanmänskliga relationer.  

 

3.4 Övergripande skillnader och likheter mellan perspektiven  
För att ställa de två perspektiven i relation till varandra återknyter jag till studiens 

begreppsliga inramning och nyckelbegreppen. Gällande individen och 

motivationsfaktorerna så finns det stora skillnader mellan perspektiven. Det 

ekonomiska perspektivet menar att individen drivs av att maximera sitt egenintresse, 

detta främst i egenskap av ekonomisk vinst. Det socialpsykologiska perspektivet 

fokuserar istället på individens psykologiska behov, autonomi, kompetens samt 

tillhörighet. Beteendet i det ekonomiska perspektivet kan tolkas som tydligt medvetet 

och rationellt till skillnad från det socialpsykologiska perspektivet som ser 

medvetenheten gällande beteendet som varierande beroende på grad av 

internalisering. Vid låg grad av internalisering är beteendet medvetet och 

instrumentellt och vid högre grad av internalisering handlar individen oftare utan 

reflektion. Skillnader finns också gällande hur de olika perspektiven förhåller sig till 

mål. Det ekonomiska perspektivet har starkt fokus på mål och hur dessa kan styras 
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med exempelvis kontrakt och det socialpsykologiska perspektivet ser istället mål som 

något som internaliseras i olika grad. Gällande kontexten ses denna från ett 

ekonomiskt perspektiv som omständigheter som påverkar relationen mellan 

huvudmannen och agenten negativt. Att vissa omständigheter skapar friktion mellan 

huvudmannens och agentens mål och att dess måste överkommas med 

incitamentsstrukturer, exempelvis turneringar. Inom ett socialpsykologiskt perspektiv 

behandlas kontexten snarare som möjligheter där en arbetsgivare kan stärka de 

anställdas motivation, som ett verktyg för reglering och en länk mellan reglering och 

individen. Stimulerandet av de anställdas motivation sker genom att reglera delar i 

kontexten som främjar anställdas psykologiska behov. Regleringen inom det 

ekonomiska perspektivet sker istället främst i form av franchise- eller sharingkontrakt. 

Utöver detta så används incitamentsstrukturer såsom turneringar i olika former.  
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4 Chefers syn på arbetsmotivation 
Med en övergripande bild av de två framträdande forskningsperspektiven vänder vi 

nu uppmärksamheten mot intervjustudien och de utvalda cheferna. Här behandlas 

frågeställningen gällande hur de utvalda chefer förhåller sig till arbetsmotivation, hur 

dessa chefer ser på och praktiskt arbetar med dessa frågor. Presentationen sker även 

här i enlighet med studiens begreppsliga inramning, utifrån nyckelbegreppen 

relaterade till arbetsmotivation. Inledningsvis lyfts informanternas svar på frågor 

rörande individen fram för att sedan följas av deras syn på kontext samt reglering. För 

att tydliggöra vilken typ av frågor som ställdes till informanterna nämns detta 

kortfattat inför citaten, för en utförligare bild se frågeguiden (Bilaga 1.). 

 

4.1 Chefer om vad som motiverar individen 
För att utröna hur informanterna förhåller sig till individens motivationsfaktorer 

ställdes dels öppna frågor om vad som de tror driver och motiverar individen att 

arbeta, samt mer specifika frågor om hur informanterna förhåller sig till drivkrafterna 

inom de teoretiska forskningsperspektiven.  

Gällande de öppna frågorna nämner exempelvis informanterna eget ansvar, en känsla 

av att man gör någonting bra, bekräftelse från omgivningen, personlig utveckling, 

tävlingsinstinkten samt vikten av att göra saker tillsammans som motivationsfaktorer 

hos individen. Tre av informanterna uttrycker sig likt följande när de fritt associerar 

gällande vad sin driver och motiverar anställda. En av dem framhåller att anställda 

motiveras av att ta eget ansvar över sitt arbete. 

Eget ansvar. Att de får möjlighet att ta eget initiativ, att det är tillåtet. Till viss del 

lön, men inte i den utsträckningen som många tror. 

Två av informanterna lyfter fram behovet av bekräftelse för att den anställde skall 

vara motiverad, en självbekräftelse av känslan att göra ett bra jobb samt bekräftelse 

från sin omgivning. Denna bekräftelse tycks kunna anta flera former, exempelvis att 

en överordnad visar uppskattning eller att den anställdes lön i sig är bekräftande.  
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Men sen en inre drivkraft det är… de allra flesta vill ju göra ett bra jobb i grund och 

botten. Ja. Man mår ju bra själv när man har gjort ett bra jobb. Får man dessutom 

höra det av sin chef så. Alltså uppskattning, det är ju inte fråga om pengar.  

Jamen tar man bekräftelse så är det ju väldigt övergripande, i grund och botten tror 

jag att all motivation hamnar där, sen finns det vägar dit. Jag vet inte… jag kan inte 

sätta ord på något annat. Det är nog det. Man pratar karriär, man pratar lön, man 

pratar status, men allt grundar sig nog i grund och botten i bekräftelse.  

Genomgående så menar informanterna att de anställda måste uppleva att deras arbete 

är roligt och givande, att det måste finnas ett genuint intresse för arbetsuppgifterna för 

att de skall vara motiverade.  

Om man inte har något brinnande intresse för dagligvarubranschen kanske man 

lyckas en kortare stund. Då är det bara pengarna som är drivkraften, då orkar du inte 

lära dig hur man gör en béchamelsås och hur en kock tänker. 

Två av informanterna lyfter fram pengar som en drivkraft hos individen. Dock menar 

endast en av dessa att pengar är den primära drivkraften.  

Pengar är drivkraften nummer ett. Drivkraften att göra ett bra jobb och möjligheten 

att ha en bra semester, att vara lite ledig då och då, det är nummer två enligt mig. 

Det finns inte så många andra drivkrafter, förutom att jobbet är kul… det är den 

största motivationen, pengarna kommer som nummer två. 

Informanterna tillfrågades om de tror att det finns skillnader mellan olika individer 

gällande vad som driver och motiverar dem. De flesta av informanterna menar att det 

finns skillnader mellan vad som motiverar olika individer. En informant konstaterar 

exempelvis att olika individer drivs i olika grad av att utvecklas i sin roll på arbetet. 

Det finns ju alltid ett sug att ta sig framåt, lära sig nya saker, driva framåt, bli 

duktigare på det man gör och kanske lära sig helt nya delar. Vår roll blir ju då, om 

det finns de som är extra framåt så måste vi ju se till att de kan göra det också. 

En annan av informanterna menar att det skiljer sig beroende på livssituationen vid 

sidan av arbetet, hur en anställd exempelvis prioriterar mellan pengar och fritid. 



 

 
27 

Det beror lite grann på i vilken fas man är i livet. Har du fyra barn hemma så är väl 

inte pengarna så viktigt, mer fritiden. 

Att olika individer drivs av olika saker kan vara problematisk påpekar en av 

informanterna, exempelvis att behovet av tillhörighet kan vara svårt att tillmötesgå 

som arbetsgivare.  

Sen finns det säkert dem, där den starkaste drivkraften ligger i ett socialt behov, det 

här att tillhöra, det är det som gör att det är kul att gå till jobbet. Och det kanske är 

den tuffaste utmaningen som chef när det är en drivkraft, när fikastunden är det 

roligaste som händer på dagen. Den formen av behov är ju tuff att bygga affärer på. 

Några av informanterna påtalar att drivkraften är något som en individ antingen 

besitter eller saknar. Drivkraften liknas nästintill vid ett personlighetsdrag. 

Ja, jag tror att det är väldigt individuellt, den drivkraften. Vissa har den och andra 

inte. Och så vet jag inte om man kan locka fram den motivationen med lön och 

sådana saker, utan det viktiga… drivkraften finns nog i den personen. 

Ja du, här hos oss så måste vi ha drivna unga säljare. Och vi vet att vi har det, och är 

de inte tillräckligt drivna trots att vi ligger på dem och både pushar, uppmanar dem 

och kräver av dem vissa prestationer. Är dem inte tillräckligt vassa så jobbar de inte 

kvar här, då måste vi helt enkelt byta ut dem.  

En informant menar att om individen har drivkraften eller inte kan handla om att 

individens värderingar inte är samstämmiga med företagets. 

Har man inte det där ”uh”, och vi inte kan åstadkomma det på företaget, då är man 

ju inte på rätt arbetsplats. […] Det kan ju handla om att man har olika värderingar. 

Vi som företag står för någonting, och vi skapar någonting. Och så har vi en 

medarbetare som egentligen inte står för det där. Som därmed inte drivs av det vi vill 

göra, som går till jobbet av helt andra anledningar än vad vi vill skapa på vårt 

företag.  

När informanterna tillfrågades om de tror att ekonomiska incitament ökar 

motivationen menar alla att lön, bonusar eller provision på något sätt påverkar den 

anställde. Dock är uppfattningarna om hur och till vilken grad detta motiverar vitt 

skilda. En av informanterna uttryckte sig likt följande. 
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Ja, alltså i viss mån. Självklart kan det påverka. […] Alltså det måste ju finnas något 

slags incitament för att växa inom företaget, bättre lön eller högre tjänst, generellt.   

Vissa informanter menar att lönen måste vara tillräckligt bra för att de anställda ska 

trivas med arbetet, men detta innebär inte nödvändigtvis att anställda presterar bättre 

om de får mer pengar. Några förespråkar exempelvis vinstdelning och andra fördömer 

detta och lyfter fram provisionsbaserade löner istället. En av informanterna är väldigt 

skeptisk till alla typer av bonussystem men konstaterar ändå att de kan ha en 

kortsiktig effekt. Flera av informanterna påtalar att det finns stora skillnader mellan 

olika individer, att vissa i hög grad drivs av ekonomiska incitament och att andra inte 

gör det. Nedan presenteras fyra av informanternas syn på ekonomiska incitament. 

Det finns ju en sådan grupp där det materiella är väldigt viktigt. I den gruppen är 

lönen också en väldigt stark drivkraft. Sen finns det nog väldigt många, en mycket 

större grupp, där man kan nå den här hygiennivån, där man kommer till ett läge där 

det inte är det viktiga längre.  

Speciellt för människor som är intresserade av att tjäna pengar. Då är det ju 

egentligen bara positivt. Ackord och provision och sådana saker borde ju förekomma 

på fler arbetsplatser tycker jag. Och sen kan man dra det till sin spets, man vill ju inte 

att kirurger ska jobba på provision eller ackord eller sådana saker, men det finns 

många yrkesgrupper som skulle må bra av lite mer provisionsinriktad lön för deras 

egen skull, de skulle nog tycka att jobbet vore lite roligare tror jag. 

Jag tror inte man får ut den effekten av vinstdelning, den där moroten försvinner 

ganska kvickt. Det är skillnad på ackord, där har man moroten framför sig hela tiden. 

Då får du uppnå en nivå väldigt ofta för att få en belöning, då får du en drivkraft.  

Skulle man betala för lite i lön så skulle folk tappa i motivation.  

Några av informanterna menar att de i grund och botten skulle vilja ha mer 

provisionsbaserad lön men att på grund av omständigheterna i just deras bransch så är 

inte detta möjligt, exempelvis på grund av svårigheter med att mäta prestationer.  

Den typen av arbetsuppgifter som inte är så enkla att mäta, där får man en fast lön. 

Det blir liksom för komplicerat. Det vore nog inte fel om man skulle kunna.  
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En av informanterna påpekar att branschen i sig begränsar möjligheten att använda 

löner som incitament och att andra branscher såsom IT-branschen har andra 

möjligheter. Informanten nedan kommer från städbranschen. 

Fanns det utrymme så hade jag gjort det, hade vi varit en IT-bransch så hade jag 

gjort det. Då tror jag att det hade motiverat. Och på ett annat sätt kan man ställa krav 

då också, jag har gett dig en jäkla bra lön för att jag förväntar mig att du ska prestera 

någonting.  

Till skillnad från ovan citat så är nedanstående citat hämtat från en informant från just 

IT-branschen. Denna informant är väldigt skeptisk mot att lönen motiverar den 

anställde. 

Ingenting tror jag. Jag har provat alla varianter men aldrig sett något resultat av det. 

Att ge en bonus till exempel, jag har aldrig sett att det skulle öka engagemanget på 

något vis mer än att man blir glad den dagen man fick det och man äter en tårta 

tillsammans. Sen kommer man på måndagen där efter med samma engagemang. Jag 

har tagit bort allt som heter bonusar… i alla fall i syfte att man tror att man ska få 

något mer av personalen.  

En av informanterna som är chef för en matvarubutik lyfter fram ett exempel på att 

högre lön i sig inte motiverar de anställda att prestera.  

Jamen om vi tar ett exempel, vi har ju ett OB-system inom handel. Det blir ju inte ett 

bättre jobb på helgen bara för att de har dubbelt betalt. De gör ju exakt samma jobb, 

samma attityd som på en vardag. Så det blir ingen skillnad.  

För att utröna hur informanterna förhåller sig till behovet av autonomi ställdes frågor 

gällande hur de tror att ökat eget ansvar och möjligheten att styra över sitt eget arbete 

motiverar individen. Alla informanter menar att detta är viktigt för de anställda men 

inte nödvändigtvis att det är motiverande. Två av informanterna uttryckte det på 

följande sätt. 

Jamen i grunden är det ju positivt om de kan få vara med och styra i den mån det går. 

Det tror jag säkert, men sen hur stor betydelse det har, det har jag svårt att se.  
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Det tror jag påverkar dem helt klart. Jag tror ingen vill jobba och få en väg utstakad, 

det här ska du göra, och ingenting annat, och jävlar om du gör något på sidan, det 

går ju inte. Man ska naturligtvis ha ett ansvar för vad man gör.  

En av informanterna lyfter fram att möjligheten att styra över sitt arbete är bra, men 

framförallt att inte kunna styra kan få negativa konsekvenser, att det kan bidra till att 

de anställda tappar motivationen. 

Och när man diskuterar sådana saker, just det här att vi kan, det är lite friare, det är 

kortare projekt, vi kan bestämma mer själva, jag kan styra mer över min egen tillvaro. 

Även om de långt ifrån kan styra den så kan de planera lite som de vill. Det är sådant 

som jag får höra att de tycker är bra. Så att det skapar nog motivation. Och 

framförallt avsaknaden av att kunna styra skapar omotivation.  

Flera informanter lyfter dock fram att det finns tydliga skillnader mellan individer i 

vilken grad de vill ha eget ansvar och styra över sitt arbete. Att vissa upplever det som 

positivt och andra påverkas negativt. Nedan kan denna relativt samstämmiga syn 

skönjas hos fyra olika informanter från städbranschen, utbildningsföretaget 

telemarketingbranschen. 

Man märker det att ger man dem lite mer ansvar… så många tar ansvar på ett 

positivt sätt, det gör inte alla, men många gör det. Du är ansvarig för hela det här 

schemat eller ni tillsammans, ni får prata ihop er, det brukar vara jättepositivt.  

Ja, för det stora flertalet är de det. Det tror jag är väldigt viktigt. Men åter igen, det 

finns en grupp av människor som måste ha kontroll och som i det läget då… det finns 

väl alltid en kategori av människor där trygghet inte ligger i att vara med och 

påverka förändringar och så, utan tryggheten ligger i att få göra idag samma sak som 

jag gjorde igår. 

O ja, absolut. Det gör det. Då känner de själva att de har ett eget ansvar och det är 

motiverande för många. Andra vill ju bli styrda, men jag tror att en säljare som 

utvecklats och kommit upp till en viss nivå, den vill ju även fatta egna beslut och ta 

eget ansvar. Så det är helt klart motivationsfrämjande, helt klart. 

Många mår ju bra av det, 90 procent gör det. Men 10 procent klarar inte av det, de 

måste ha styrning. För blir det fel så säger de bara, det har jag inte fått information 
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om. Men det handlar ju om att anställa rätt folk, så är det ju. Jag vill ju ha många 

som vill ta egna initiativ.  

Informanterna tillfrågades även om vikten av feedback, om detta är något som 

motiverar individen. Alla informanter menar att detta är väldigt viktigt. En av 

informanterna framhäver vikten av feedback i relation till de anställdas utveckling, för 

att de ska ha möjligheten att göra en förändring om de gör fel. 

Mycket viktigt. Både positiv och negativ. Man ska inte vara rädd att säga om någon 

gör fel dag ut och dag in. Får man aldrig reda på att man gör fel så kan man ju aldrig 

förändra sig. 

Två av informanterna lyfte fram att i synnerhet positiv feedback är viktigt då detta 

innebär den anställde bekräftas och känner sig uppskattad. 

Ja, det är viktigt. Från närmaste ledare, från projektledare och kanske även från 

ägarna i någon form. Så det är viktigt. Om de har gjort något bra, att det syns och 

har kommit fram och att man får en klapp på axeln och så. Det är jätteviktigt, det 

skapar motivation.  

Ja, det är jätteviktigt. De ska ju ha både positiv och negativ kritik, kontinuerligt. Och 

speciellt positiv feedback, direkt de gör någonting bra så är det liksom härligt, 

grattis, toppen, bra jobbat.  

En av informanterna påtalar dock att feedback kan ha en negativ inverkan på 

individen. Han upplever det som ett problem att ständigt behöva bedöma de anställdas 

prestationer och skulle snarare vilja att de anställda själva utvärderade sitt arbete och 

sin prestation. 

Generellt tror jag att det är jätteviktigt. […] Men feedback är ju ofta min bedömning 

av din prestation, och det är ju precis det vi måste få bort. Därför att det vi vill är ju 

att du bedömer din egen prestation.  

 

4.2 Chefer om kontextens påverkan 

Gällande kontexten ställdes frågor om hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 

påverkar de anställdas motivation. Här menar de flesta informanter att arbetsmiljön är 
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viktig för att de anställda ska trivas men att den inte är motiverande i sig, att den 

snarare kan liknas vid en hygienfaktor. Arbetsmiljön ses ofta som något som kan 

påverka trivseln och motivationen negativt och inte som ett verktyg för att öka 

motivationen. Två av informanterna påtalar exempelvis att dålig stämning på 

arbetsplatsen kan ha en negativ inverkan på de anställdas motivation. 

Det är jätteviktigt […] Märker man något dåligt så tar man ju reda på vad det är och 

så gör man någonting åt det. Man kan inte låta ett kontor infekteras av dålig 

stämning, utan då är det liksom bara att skära bort det som är dåligt och sätta fart.  

Ja, det tror jag faktiskt inte påverkar i så stor grad. Är det väldigt obehaglig 

stämning, mycket stölder, det kan ju påverka.  

En av informanterna menar att om inte han tar ansvar för arbetsmiljön så upplever de 

anställda att han inte bryr sig om verksamheten. Detta medför då enligt honom att inte 

heller de anställda bryr sig och känner sig mindre motiverade.  

Ja, mycket viktig. Otroligt viktig pusselbit tror jag […] Det är rent och snyggt, om jag 

kommer hit och dammsugaren funkar inte, då blir det att de bryr sig inte, så varför 

ska jag bry mig. Då tappar dem motivationen.   

En annan informant anser att den fysiska arbetsmiljön inte är så viktig om det finns 

andra förutsättningar som skapar trivsel och motivation, exempelvis att de anställda 

blir bekräftade. 

Jag tror att det påverkar men jag tror inte att det på något sätt är avgörande […] Ett 

gott gäng på 5 stycken som tycker om varandra och ger varandra bekräftelse de kan 

nog bygga hemsidor i en jordkula också, och tycka att det är roligt. Medans ett gäng 

på 5 stycken som har ett dåligt ledarskap, otydliga mål det skulle inte trivas här 

heller. Jag tror att det kan hjälpa till men det är definitivt inte avgörande.  

 

4.3 Chefer om reglering av arbetsmotivation 

För att undersöka hur cheferna praktiskt arbetar på sina företag med reglering av de 

anställdas motivation ställdes frågor om hur lönesystem och avtal utformas samt om 

de har några andra åtgärder för att motivera sina anställda. Angående hur cheferna 
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utformar lönesystemen är det endast en som har ett lönesystem till stor del baserat på 

provision, företaget arbetar med försäljning inom telemarketingbranschen. 

Ja, vi har ju alltså en garantilön. Så att om då säljaren är här hela månaden då är 

den berättigad till en garantilön. Men det är ju bara om saker och ting skulle gå helt 

käpprätt åt pipan. […] Men det är ju provision och bonus som gäller, för 

garantilönen den är strax under 20 000 kr, det är ju inte speciellt mycket. Vi vill ju att 

säljarna ska tjäna det dubbla.  

Ytterligare ett av lönesystemen är knutet till en månadsbonus, även om detta endast 

handlar om en liten del av den totala lönen. Det företaget är också aktivt inom 

telemarketingbranschen. Chefen förklarar det likt följande. 

Det är inte så höga löner i vår bransch. Men utifrån branschen så har vi en bonus 

som gör att man kan gå på krogen varje helg om man uttrycker sig så.  Vilket man 

inte har om man inte hade den här premiedelen. Så det finns ju en möjlighet att tjäna 

någon tusenlapp extra varje månad. 

Övriga lönesystem är inte knutna till prestation förutom att ett företag har en årlig 

bonus som faller ut baserat på företagets omsättning. Chefen för det företaget menar 

att andra typer av bonusar snarare skapar irritation, företaget arbetar med försäljning 

av bilar. 

Vi har ju ingen provision. Jag tror inte på att man ska ha provision på ett sådant här 

litet ställe som vi är. Därför att det skapar mer irritation, den kunden var min, den 

var din, den var tredje, jag ska ha 500 här och 700 där, det blir bara jävulskap. En 

bra månadslön och så tittar vi vid årets slut hur det gått. Så är det för alla.  

I de företagen med enbart fasta löner skiljer sig chefernas uppfattning om varför de 

har ett sådant lönesystem. Vissa menar att de gärna hade haft mer prestationsbaserade 

löner men att omständigheter gör att detta inte är möjligt. Andra menar istället att 

bonusar och individuell lönesättning skapar mer problem än nytta.  

Vi följer vanliga kollektivavtal. […] vårt lönesystem är byggt efter hur butikerna hade 

öppet på 50-talet. Vi har ju OB-tilläggen på lördagar och söndagar. Det tar bort alla 

möjligheter att använda lönen för motivation. Det vore ju bättre med en mer 

individuell lönesättning.  
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Det är bara fasta löner. Och det är egentligen… Jag tror på att man ska ha mera 

prestationsrelaterade löner. Jag tycker väl på något sätt ur ett ägarperspektiv, att 

man ska belöna att man överträffar sådant man vill som ägare.  

Jag brukar resonera som så, om man har kunskaper som passar i ett visst fönster så 

får man en viss lön. En bra grundlön. Sen kan det ju finnas lite variationer där, vissa 

är lite bättre och vissa lite sämre men de platsar så de får samma betalt. Jag vill inte 

sära på dem med några hundralappar hit eller dit, jag tror att det sticker lite mer i 

ögonen de där hundralapparna… jag ser inte riktigt drivkraften […] Jag måste ha 

någon form av solidarisk lönesättning där, annars känns det som att det börjar knaka, 

det vill man ju undvika. Ändå så säger ändå många att 100 procentigt differentierade 

löner skapar motivation och en drivkraft… kanske, men jag är lite tveksam till det.  

Ja, vi har ju haft bonusar, men vi har tagit bort allt sånt. Noll tillbaka, nästan tvärtom 

tycker jag. Man bygger upp förväntningar att man ska få något stort. Sista bonusen 

jag betalade ut, det var några år sedan nu, det var ungefär 30 000 var. Men sen tog 

jag bort det helt, det hade absolut ingen effekt, det blev bara dyrt.  

När cheferna tillfrågades hur de praktiskt arbetar för att öka och bibehålla de 

anställdas motivation frånsett med ekonomiska incitament var det få som hade ett 

tydligt arbetssätt för detta. Några menar att de jobbar för att skapa sammanhållning på 

arbetsplatsen, med kompetensutveckling eller med feedback. 

Ja, dels så jobbar vi lite grann i team. Vi försöker sudda ut avdelningsgränserna. Vi 

har ju en som är ansvarig för fryst, en som är ansvarig för mejerier, men de jobbar 

tillsammans. Sen lägger vi väldigt mycket pengar på utbildning.  

Vi har ju skapat en organisation då där vi tror att vi ska kunna se det mesta som 

händer och sker och kunna ge feedback […] Och så har vi kickoffer och firmafester 

och så, så att man skapar en sammanhållning. 

Sammanhållning jobbar vi med hela tiden och har vi en bra sammanhållning så har 

vi en bra motivation hos folk också. Vi försöker ordna lite tillställningar, vi gör lite 

roliga grejer. […] Det vi ska göra nu är att vi ska börja med massage, vi ska ta in en 

tjej som kommer och masserar för det har varit på tapeten, från personalen. Så det 

blir ju en motivationsgrej.  
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Två av informanterna konstaterar att de inte har något arbetssätt gällande 

motivationsfrågor, förutom redan inplanerade utvecklings- och lönesamtal.  

Jag har ingen strategisk plan för hur vi jobbar med det här, vilket vi kanske borde ha. 

Det ligger naturligt i oss som personer här, det är en kultur som jag tror är bra. Där 

vi pratar öppet, där vi fikar ihop, där vi summerar saker liksom. […] Alltså det vi har 

är ju det här klassiska, vi har två utvecklingssamtal per år och ett lönesamtal. Men 

det är sådant här klassiskt, det ger inte så mycket. 

Nä, det är inget speciellt. […] I mån av tid och utrymme så går jag runt varje morgon 

och morsar på alla och ser att de är här, är det någon som har mer ont i ryggen idag 

än igår. 

Chefen för telemarketingföretaget som till stor del har ett provisionsbaserat 

lönesystem lyfter fram att de arbetar mycket med tävlingar för att öka motivationen.  

Det är tävlingar, det är väl egentligen det, förutom lönen. Vi har ju en stor tävling 

som går två gånger per år. Den går i januari, februari, mars och i augusti september, 

oktober. Där lägger vi ju alltså grunden för de övriga månaderna. Det är där man 

jobbar stenhårt både som grupp och individuellt, där har vi möten och följer upp 

allting varje dag. […] De bra de hyllar man, de dåliga de sågar man. Och så kör man 

så i tre månader. Det är tufft, det är tufft för mig, det är tufft för personalen men det 

är en jävla bra drivkraft, ingen vill vara sämst.  

Övriga informanter tillfrågades också om de arbetar med någon form av tävlingar för 

att öka de anställdas motivation. Bortsett från ovanstående chef är det endast en 

informant som håller tävlingar ibland. Denna informant är chef för en matvarubutik. 

Ja, det har vi. Det har vi varje vecka, avdelningarna tävlar mot varandra. Just nu går 

vi en säljutbildning. Just nu så mäter vi hur mycket en gavel som vi bygger upp i två 

veckor genererar i marginal kronor. Ja, och så gäller det att komma fram till de bästa 

grejerna. Och vi mäter svinn, hur mycket de som hanterar färskvaror har lyckats med 

sina inköp. Hålla nere svinnet, det mäter vi också, och det blir ju lite tävling. 
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5 Samsyn – om vad och i vilken grad 
Efter presentationen av de två forskningsperspektiven och de utvalda chefernas syn på 

arbetsmotivation behandlar följande avsnitt frågeställningen huruvida dessa 

överensstämmer. Med utgångspunkt i studiens teoretiska inramning ställs under detta 

avsnitt chefernas syn och praktiska arbete med arbetsmotivation i relation till de 

teoretiska forskningsperspektiven. Inledningsvis behandlas chefernas syn på individen 

och i vilken grad denna överensstämmer med det socialpsykologiska samt det 

ekonomiska perspektivet. Samma jämförelse sker sedan i relation till både kontexten 

och reglering. Avslutningsvis lyfts en diskussion där informanternas teoretiska syn på 

arbetsmotivation ställs i relation till deras praktiska arbete med dessa frågor.  

 

5.1 Jämförelse i synen på individen 
Utifrån intervjuerna kan det konstateras att alla informanter lyfter fram psykologiska 

behov som motivationsfaktorer. Endast en av informanterna menar att lönen är den 

viktigaste drivkraften. Denna övergripande syn på individen är samstämmig på flera 

punkter med det socialpsykologiska perspektivet där de tre psykologiska behoven 

autonomi, kompetens samt tillhörighet är centrala. Flera informanter nämner eget 

ansvar och att de anställda bör ha möjligheten att ta egna initiativ vilket kan relateras 

till behovet av autonomi. Informanterna nämner också att möjligheten att utvecklas i 

sin arbetsroll är viktig, exempelvis genom utbildningar, vilket samstämmer med 

behovet av kompetens. Även behovet av tillhörighet är något som lyfts fram under 

intervjuerna. Att det är viktigt med sammanhållning och att anställda träffas och gör 

saker tillsammans.  

Behovet av autonomi lyfts inom SDT fram som det viktigaste av de psykologiska 

behoven. Därav ställdes mer ingående frågor om just detta behov under intervjuerna. 

Tydligt är hur informanterna tycker att det är viktigt att de anställda har möjligheten 

att ta eget ansvar och styra över sitt arbete. Dock påpekar nästan alla informanter att 

detta inte gäller alla individer. De allra flesta individer mår bra och motiveras av eget 

ansvar och möjligheten att ta egna initiativ enligt informanterna men en del av de 

anställda vill istället ha tydliga direktiv och styrning. Detta synsätt stämmer överens 

med det socialpsykologiska perspektivet, att vissa individer är mer 

autonomiorienterade än andra.  
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Alla informanter menar även att ett genuint intresse för arbetet är väldigt viktigt för de 

anställdas motivation. Detta ses som en grundförutsättning för att de anställda ska 

vara motiverade och prestera. Med utgångspunkt i SDT kan detta relateras till inre 

motivation, att individen drivs av egen fri vilja och i stor grad arbetar för att de tycker 

att det är roligt. En intressant aspekt som framkom var dock att några informanter 

liknade motivationen vid ett personlighetsdrag. Denna syn utesluter till viss del att 

individen aktivt kan motiveras eller att yttre beteenderegleringar kan internaliseras. 

En av informanterna resonerar dock i termer av värderingar, att besitta drivkraften kan 

handla om att individen faktiskt har samma värderingar som företaget. Detta synsätt 

stämmer även det väl in på det socialpsykologiska perspektivet, att inre motivation 

handlar om värderingar och attityder och att det är dessa som internaliseras genom 

yttre beteenderegleringar.  

Att de flesta informanternas syn på individen till stor del är samstämmig med det 

socialpsykologiska perspektivet utesluter inte att de tror att ekonomiska incitament 

har en påverkan på de anställdas motivation. Som tidigare nämnts är endast en av 

informanterna förespråkare för ett starkt provisionsbaserat lönesystem. Hans syn på 

arbetsmotivation överensstämmer med det ekonomiska perspektivet på flera punkter. 

För det första så utgår han ifrån att de anställda i första hand drivs av att tjäna mera 

pengar, vilket kan relateras till grundtanken inom det ekonomiska perspektivet att 

individen drivs av sitt egenintresse och att maximera sin vinst. Denna Informant 

lägger stor vikt vid provisionsdelen av lönen vilket innebär att han till stor del förlitar 

sig på kontraktet mellan företaget och den anställde som verktyg för reglering. Utöver 

detta är han den enda informant som förespråkar tävlingar med ekonomiska 

belöningar för att öka de anställdas motivation ytterligare. Denna informant skiljer sig 

dock i sin syn på arbetsmotivation från de övriga informanterna.  

Övriga informanter menar att lön har en påverkan på de anställda men inte 

nödvändigtvis att den motiverar individen. Flera talar om att lönen bör ligga på en 

hygiennivå, alltså att individen bör tjäna tillräckligt mycket för att känna sig tillfreds 

med sin lön. De menar inte att hygiennivån är motiverande i sig utan att en lön som 

inte når denna hygiennivå leder till negativa effekter på de anställdas motivation. 

Alltså snarare i enlighet med det socialpsykologiska perspektivet, att lönen är ett 

uttryck för bekräftelse, exempelvis att individen känner sig kompetent med en lön 

som motsvarar det arbete och den kompetens den anställde besitter.  
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När de övriga informanterna tillfrågades om bonusar har någon effekt på de anställdas 

motivation var några skeptiska, alla antydde ändå att kortsiktiga bonusar fungerar som 

en drivkraft. Många menade dock att det finns stora individuella skillnader mellan 

anställda, vilka som drivs av pengar och inte. Sådana individuella skillnader får stöd 

av det socialpsykologiska perspektivet, att individer i olika grad kan vara autonomi, 

kontroll eller opersonligt orienterade. Grundtanken att alla individer till en viss grad 

drivs av kortsiktiga bonusar kan dock snarare relateras till det ekonomiska 

perspektivet. Majoriteten av informanterna tenderar dock att ligga närmare 

uppfattningen att effekten av bonusar är beroende av individens orientering snarare än 

att alla drivs av kortsiktiga bonusar. Några av informanterna var dock till viss del 

inkonsekventa i sina resonemang gällande effekten av bonussystem. De menade 

inledningsvis att bonusar inte hade någon märkbar effekt på de anställdas motivation 

men att de gärna hade infört bonussystem om omständigheterna hade tillåtit detta. 

Vissa uttalade även en osäkerhet kring de positiva effekterna av bonussystem men 

poängterade samtidigt de negativa effekterna, såsom osämja mellan de anställda. 

Detta resonemang menade de låg till grund för hur de i praktiken använde sig av 

bonusar. Hur informanterna arbetade med arbetsmotivation i praktiken diskuteras mer 

utförligt under ett eget avsnitt.  

 

5.2 Jämförelse i synen på kontexten 
Gällande hur informanterna upplevde att arbetsmiljön påverkade motivationen så kan 

ett relativt tydligt mönster urskiljas. Alla informanter talade om denna som något som 

hade en negativ inverkan på arbetsmotivationen. Ingen av de tillfrågade framhävde 

något arbetsmiljörelaterat som ökade motivationen. Detta kan relateras till det 

ekonomiska perspektivet och dess syn på kontexten, att kontexten är något som 

skapar friktion mellan huvudmannen och agenten. Mer specifikt gällande arbetsmiljön 

så framhävdes att den var viktig i relation till arbetsmotivation. Främst den 

psykosociala arbetsmiljön påtalades som viktig, att det var bra stämning och att det 

sociala samspelet fungerar väl på arbetsplatsen. Detta kan relateras till det 

socialpsykologiska perspektivet och det psykologiska behovet av tillhörighet.  

Kontexten är dock ett betydligt vidare begrepp än bara arbetsmiljö, vilket medför att 

informanterna berörde kontexten i många andra frågor. Som tidigare nämnts så 
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önskade några informanter att kunna implementera bonus eller individbaserade 

lönesystem i verksamheten men att omständigheterna begränsade detta. Vissa menade 

att det var branschen som begränsade och andra lyfte fram uppgiftens art och 

svårigheter att mäta prestationer. Att det förekommer svårigheter med att mäta 

prestationer som är kvalitativa i sin natur är en av omständigheterna inom det 

ekonomiska perspektivet som leder till ökad friktion mellan huvudmannen och 

agenten. Gällande branschen så menade en av informanterna att om företaget varit 

aktivt inom IT-branschen hade möjligheterna varit betydligt större. En av 

informanterna inom just IT-branschen lyfte istället fram svårigheter med just denna 

bransch, att bonussystem inte ökade motivationen. En möjlig slutsats kan vara att det 

finns en tro på att andra branscher har lättare att implementera bonus och individuella 

lönesystem. Att de egna begränsningarna och omständigheterna blir påtagligare för att 

man ständigt hanterar dessa. Detta utesluter givetvis inte att olika branscher i 

praktiken har olika förutsättningar för att implementera bonusmodeller. Märkbart är 

att även här ses kontexten som begränsande i likhet med det ekonomiska perspektivet. 

I viss mån närmar sig några informanter det socialpsykologiska perspektivet i sin syn 

på kontexten när de diskuterar kompetensutveckling. En av informanterna lyfter 

exempelvis fram vikten av att skapa möjligheter för de individer som vill 

vidareutbilda sig och växa inom företaget. Överlag liknar informanternas syn dock det 

ekonomiska perspektivet i stor utsträckning. 

 

5.3 Jämförelse i synen på reglering 
Gällande hur informanterna arbetar med arbetsmotivation i praktiken är det återigen 

en av informanterna som skiljer sig från mängden, chefen för telemarketingföretaget 

med ett tydligt provisionsbaserat lönesystem. I enlighet med det ekonomiska 

perspektivet förlitar sig denna informant på ett tydligt kontrakt med de anställda där 

ökad prestation är nära knutet till högre intäkter för den anställde. Detta kontrakt 

kompletteras sedan med tävlingar för de anställda med ekonomisk grund. Detta ligger 

väldigt nära det ekonomiska perspektivet där turneringar en viktig del utöver 

kontraktet för öka motivationen. Informanten nämner även att en del av drivkraften 

ligger i att inte komma sist vilket överensstämmer med det ekonomiska perspektivet 
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syn på turneringar, att de fungerar som motiverande både i form av att vinna och att 

undvika att placera sig sist.  

Överlag så reglerar inte informanterna sina anställdas motivation med ekonomiska 

incitament, exempelvis bonusar eller provision. I praktiken så arbetar de flesta 

informanterna istället med sammanhållning, feedback och kompetensutveckling. 

Detta sätt att reglera de anställdas motivation ligger i linje med det socialpsykologiska 

perspektivet. Informanterna arbetar dock endast i praktiken med två av de 

psykologiska behoven, tillhörighet samt kompetens. Speciellt uppfyllandet av behovet 

av tillhörighet tycks vara en del av de flesta företagens praktiska arbete. De nämner 

exempelvis firmafester och att fika tillsammans som viktiga delar i verksamheten. 

Märkbart är hur ingen av informanterna lyfter fram att de arbetar med behovet av 

autonomi, exempelvis eget ansvar. Autonomi som nämns som det viktigaste behovet 

inom SDT. Eget ansvar uppmärksammas av informanterna på ett teoretiskt plan men 

diskuteras inte längre när de berör praktik och arbetssätt. Denna diskrepans diskuteras 

mer ingående under nästkommande avsnitt.  

 

5.4 Om relationen mellan teori och tillämpning 
Det kan konstateras att de flesta av informanternas syn på arbetsmotivation ligger i 

linje med det socialpsykologiska perspektivet när det gäller synen på individen. De 

lyfter fram flertalet exempel på de psykologiska behoven autonomi, tillhörighet samt 

kompetens som viktiga för de anställdas motivation. Informanternas syn på kontexten 

skiljer sig dock märkbart från det socialpsykologiska perspektivet. Kontexten 

tillskrivs inte samma vikt av informanterna som SDT förmedlar. Kontexten ses 

snarare i likhet med det ekonomiska perspektivet, som omständigheter som skapar 

friktion istället för möjligheter till ökad motivation. Gällande hur informanterna 

praktiskt arbetar med motivation så är detta främst med de psykologiska behoven 

tillhörighet och kompetens. Det uppstår alltså en diskrepans mellan teori och praktik 

vad gäller behovet av autonomi, det viktigaste av de psykologiska behoven enligt 

SDT. Informanterna framhäver att eget ansvar och möjligheter till att ta egna initiativ 

är väldigt viktiga för de anställdas motivation, men vidtar inga åtgärder för att reglera 

detta behov hos de anställda. En möjlig orsak till varför ingen sådan reglering 

förekommer i praktiken kan bero på att informanterna inte använder den sociala 
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kontexten som ett verktyg för denna reglering, såsom SDT förespråkar. Inom SDT 

kan kontexten tolkas som en länk mellan teori och praktik, mellan vad som motiverar 

individen och hur denna motivation kan regleras. Utan denna länk finns risken att det 

uppstår svårigheter med regleringen av autonomi, just för att verktygen för att nå 

målen faller bort, vilket denna jämförelse indikerar på.  
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6 Avslutande kommentarer och forskningsbehov 
För att återknyta till syftet med denna studie kan det konstateras att två grundläggande 

perspektiv inom forskningen framträder. Dels ett ekonomiskt perspektiv med fokus på 

individens egenintresse, en kontext som skapar friktion samt kontrakt och turneringar 

som främsta verktyg för reglering. Även ett socialpsykologiskt perspektiv framträder 

med fokus på psykologiska behov som driver individen, en syn på kontexten i form av 

möjligheter för att främja anställdas motivation samt reglering genom exempelvis att 

erbjuda anställda valmöjligheter i sitt arbete och att ge meningsfull feedback. Att 

döma av intervjustudien finns även båda dessa perspektiv till viss del representerade i 

arbetslivet hos de utvalda cheferna. Majoriteten av informanters synsätt kan liknas vid 

det socialpsykologiska perspektivet, även om det ekonomiska perspektivet också 

finns representerat. Gällande chefernas syn på arbetsmotivation ligger en av cheferna 

väldigt nära ett ekonomiskt perspektiv gällande dennes syn på individen, kontexten 

samt reglering av arbetsmotivation. Denna chef har även en märkbart logisk relation 

mellan sin syn på arbetsmotivation och hur han motiverar sina anställda i praktiken. 

Övriga chefer har dock en mer splittrad syn på arbetsmotivation i relation till de 

teoretiska forskningsperspektiven. En syn på individen som till stor del stämmer 

överens med det socialpsykologiska perspektivet, en syn på kontexten som snarare 

liknar det ekonomiska perspektivet samt en syn på reglering som till stora delar liknar 

det socialpsykologiska perspektivet, bortsett från regleringen av det psykologiska 

behovet av autonomi. De flesta informanter har alltså en relativt aktuell syn på 

begreppet arbetsmotivation i förhållande till den forskning som ligger till grund för 

studien, men gällande tillämpningen uppstår en diskrepans mellan chefernas 

teoretiska syn på arbetsmotivation och deras praktiska arbete. En möjlig orsak till 

detta kan vara hur dessa chefer förhåller sig till kontexten, att denna inte ses som en 

länk mellan teori och praktik, vilket är fallet inom SDT. 

I förhållande till den bild som föreliggande studie ger bör det understrykas att de 

teoretiska forskningsperspektiven inte är uttömmande samt att informanterna endast 

exemplifierar ett synsätt på arbetsmotivation. Forskningsperspektiven finns 

representerade inom forskningsområdet men fler teorier kan inbegripas för att ge en 

utförligare bild av dessa perspektiv. För framtida forskning kan en mer omfattande 

litteraturstudie genomföras där fler teorier inom främst det socialpsykologiska 

perspektivet inbegrips. Båda forskningsperspektiven tycks finnas representerade hos 
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de utvalda cheferna vilket skapar ett intresse för att undersöka om detta även gäller en 

större population. Framtida forskning kan här bidra med att undersöka hur chefer 

generellt förhåller sig till arbetsmotivation. Referensramar såsom individ, kontext och 

reglering kan bidra som utgångspunkter för en sådan studie.  

För att återknyta till inledningen och Pinks antagande om att chefer i näringslivet tar 

för givet att ekonomiska incitament ökar motivationen och att dessa chefer har en 

klassiskt ekonomisk syn på arbetsmotivation tycks denna studie antyda annorlunda. 

Många av de utvalda cheferna har snarare till stor del en sådan syn på 

arbetsmotivation som Pink själv förespråkar. Pink baserar dock möjligtvis sitt 

antagande på chefers praktiska arbete, vilket denna studie visar på skiljer sig från 

deras generella syn på arbetsmotivation. Studiens resultat bör också sättas i en tydlig 

kontext, studien är gjord i Sverige med chefer från svenska företag. Perspektiv på 

arbetsmotivation kan till viss grad vara kulturbundna och skilja sig mellan exempelvis 

kollektivistiska eller individualistiska kulturer. Skillnader mellan arbetslagstiftning i 

olika länder och exempelvis fackföreningars inflytande kan också tänkas inverka på 

chefers syn på arbetsmotivation.  

För framtida forskning kan diskrepensen mellan teori och praktik vara intressant, 

dock bör studiens slutsatser kontrolleras kvantitativt innan detta problemområde kan 

angripas. Från ett socialpsykologiskt perspektiv med utgångspunkt i SDT kan studiens 

slutsatser om en diskrepens mellan teori och praktik innebära att näringslivet står 

inför möjligheter att utveckla sitt arbete med arbetsmotivation. Att anställdas 

prestationsnivå kan höjas med rätt verktyg och tillämpning av dessa verktyg. Detta 

återstår dock för framtida forskning att verka för samt empiriskt följa upp. 
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Bilaga 1 
Frågeguide 

Frågorna syftar till att undersöka hur chefer ser på arbetsmotivation och hur de 

praktiskt arbetar med dessa frågor. Allt material behandlas med hänsyn till att 

informanterna och företagen skall vara och förbli anonyma. Intervjuerna spelas in 

efter samtycke från informanten. Informanten informeras om att denne har rätt att 

avsluta intervjun om han eller hon vill det.  

 

Kan du berätta kort om er verksamhet och vilka typer av arbetsuppgifter de anställda 

har? 

Hur många anställda har ni? 

 

Vad tror du motiverar anställda att göra ett bra jobb? (löner, bonusar, psykologiska 

behov) 

 

Tror du det finns någon inre drivkraft hos individer som motiverar dem? 

 

Vad bottnar denna drivkraft i så fall i? (rationalitet, psykologiska behov) 

 

Tror du att det finns skillnader mellan individer gällande vad som motiverar dem? 

 Om ja, vad tror du kan motivera vissa men inte andra? 

 Om Nej, nästa fråga. 

 

Tror du att det finns det någonting universellt som motiverar alla? 

 Vad i så fall? 
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Varför tror du att anställda ibland kan känna sig omotiverade?(brist på något? för 

mycket av något?) 

 

Tror du att det går att förena anställdas personliga mål med företagets mål? 

 

På vilket sätt? 

 

På vilket sätt tror du anställdas motivation påverkas av att de kontrolleras eller 

övervakas i sitt arbete? 

 

Tror du att de anställdas motivation påverkas av arbetsmiljön? (Fysisk/psykosocial) 

 På vilket sätt?  

 

Tror du att man som arbetsgivare kan påverka arbetsmiljön på något sätt för att 

motivera de anställda? 

  

På vilket sätt? Vad i arbetsmiljön? 

Tror du man kan påverka anställdas motivation genom löner, bonusar eller andra 

ekonomiska incitament?  

 

Hur tror du att ackordslöner jämfört med fasta löner påverkar de anställdas 

motivation? 
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Tror du att anställdas möjligheter att styra över sitt arbete påverkar deras motivation? 

 

Tror du att feedback är viktigt för de anställdas motivation? 

 

Hur tror du att man på bästa sätt kan öka eller bibehålla anställdas motivation? 

 

Hur arbetar ni i praktiken med att motivera de anställda? 

 

När ni utformar avtal med de anställda görs detta med hänsyn till att de ska vara 

motiverande? 

 

Har ni ett lönesystem som syftar till att motivera de anställda? 

  

På vilket sätt i så fall?  

Hur ser detta ut? (Fasta löner, bonusar i någon form) 

 

Har ni någon form av tävlingar för att motivera de anställda? 

 

 Hur ser dessa i så fall ut? 

 

 

För att utvärdera hur de anställda faktiskt presterar behövs någon form av kontroll, 

hur ser denna ut i ert fall? 
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 Hur utvärderar ni anställdas prestationer? 

 

Tror du att det finns skillnader gällande hur ni arbetar med motivation jämfört med 

andra företag? 

  

Vad beror det på i så fall? 

 

Det finns väldigt mycket forskning gällande arbetsmotivation, finns det någon 

forskning som ni medvetet baserar ert arbete med motivation på? 

 

Finns det något som du skulle vilja tillägga till ämnet? 

 

 

 

 

 

 


