
Student 
Handelshögskolan vid Umeå universitet 
Vårterminen 2015 
Kandidatuppsats, 15 HP 

 

Motivation i startupföretag 
En kvalitativ studie på hur VD:n i ett startupföretag ser på 
motivation utifrån Self Determination Theory 

Författare: Anna Löfgren 
  Björn Lindgren 

Handledare:  Herman Stål  



!

Förord  
 
Vi vill börja med att tacka de inkubatorer som har hjälpt oss med urvalet av kontaktade 
startupföretag. Därefter vill vi rikta ett stort tack till de VD:ar som tog sig tid och 
medverkade i studien, utan ert bidrag hade inte studien varit möjlig. Slutligen vill vi 
även rikta ett stort tack till vår handledare Herman Stål som genom kritisk granskning 
och värdefulla åsikter funnits med under hela forskningsprocessen.  
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Sammanfattning 
Det råder idag ett affärsklimat som ständigt förändras där entreprenörskap och 
innovation är viktiga ingredienser i ett samhällsekonomiskt utvecklingsperspektiv. 
Varje år startas många företag med ambition att växa till större väletablerade företag på 
längre sikt, men många nystartade företag har också svårt att överleva. Startupföretaget, 
det nystartade företaget med tillväxtambitioner, är därmed intressant att studera där den 
stora graden misslyckanden kan ses som ett samhällsekonomiskt problem genom 
minskad sysselsättning. En kritisk faktor för företagets överlevnad är förmågan att leda 
och motivera företagets anställda, som många anser vara en av startupföretagets absolut 
viktigaste resurser. 
 
För att till fullo kunna ta tillvara på företagets mänskliga resurser finns en syn på att 
VD:n för nystartade företag till viss del bör avstå från sin formella makt för att ge 
utrymme till medarbetarnas självständighet. Genom att främja de anställdas 
självständighet främjas även en intern motivation hos de anställda där ett högre intresse 
i uppgiften skapas och ett kreativare och uthålligare beteende genereras.    
 
Self-Determination Theory har setts som ett bra verktyg för att vägleda forskning och 
praktik inom motivation i företag, men som dock haft en begränsad användning för 
forskning utifrån ett startupföretags perspektiv. Med utgångspunkt i en översättning av 
företagets mål till ett för individen personligt värde, skapar Self-Determination Theory 
ett analytiskt verktyg för ett ökat intresse i beteenden för företagets måluppfyllelse.  
Utifrån VD:ns behov att i startupföretag ge rum för medarbetarnas självständighet, är 
syftet med studien att skapa en bättre förståelse för hur VD:n i ett startupföretag ser på 
motivation analyserat utifrån Self Determination Theory.  
 
Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi och en multipel fallstudiedesign där 
datainsamlingen består av sju semi-strukturerade telefonintervjuer med VD:ar på 
startupföretag. Urvalet till intervjuerna har gjorts utifrån de 26 statligt finansierade 
inkubatorerna i programmet BIG Sweden, och de företag som är eller har varit kopplade 
till dessa inkubatorer.  
 
Studien identifierar delaktighet som en enligt VD:arna motivationsdrivande faktor inom 
startupföretag. Det ansågs att en delaktighet i beslut i VD:arnas ögon var av betydande 
roll för de anställdas motivation, kopplat till framförallt individens 
självständighetsbehov och samhörighetsbehov. Intervjupersonerna såg framförallt en 
betydande roll i anställdas delaktighet i företagets mål och visioner samt för att främja 
en teamkänsla i företaget.  
 
SDT beskriver samhörighetsbehovet som en kontext som gör den interna motivationen 
mer trolig att blomstra, genom att skapa en miljö som främjar individens behov att få 
känna sig kompetent och självständighet. En reflektion och diskussion förs över 
VD:arnas syn på hur individens grundläggande behov förhåller sig till varandra på ett 
sätt som skiljer sig från det presenterat av Deci och Ryan, där samhörighetsbehov enligt 
VD:arnas syn fyller en viktigare funktion än att enbart ligga i bakgrunden för individens 
övriga behov, som SDT beskriver behovets funktion. Rekommendationer ges för vidare 
forskning inom området att ta an där vår studie slutar där vi anser att 
motivationsforskning inom startupföretag har möjlighet att utvecklas.  
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1. Inledning 
Det huvudsakliga syftet med det inledande kapitlet är att skapa en övergripande 
förståelse för läsaren kring studiens aktuella forskningsområde samt att genom en 
problembeskrivning motivera dess relevans. En kortare bakgrund kring vad 
startupföretag är vilka utmaningar de står för presenteras, där fokus snabbt flyttas till 
utmaningar kopplade till de mänskliga resurserna i företaget och VD:ns roll i att 
motivera sina anställda. Detta leder slutligen till studiens syfte och den forskningsfråga 
som studien avser svara på. Avslutningsvis kommer en överblick av studiens vidare 
disposition att framställas. 
 
1.1 Problembakgrund 
 
1.1.1 Startupföretag och dess utmaningar 
Innovation och entreprenörskap diskuteras ofta som en grund för samhällsekonomisk 
utveckling där entreprenöriella aktiviteter är viktiga källor till att skapa både 
arbetstillfällen och välstånd. Det finns därför goda politiska incitament i att bidra till att 
underlätta processen för nya företag att starta, växa och på så vis bidra till den 
samhällsekonomiska utvecklingen. Att underlätta startandet av nya företag genom 
finansiell hjälp, behöver dock inte leda till fler arbetstillfällen och annan ökad 
samhällsnytta (Cressy, 1996, s. 1253-1254). En brittisk forskare anser att humankapital 
är betydelsefullare än ett finansiellt kapital och att det som avgör om en företagsstart 
faktiskt bidrar till fler långsiktiga arbetstillfällen, är huruvida den verkställande 
direktören (VD) har relevanta färdigheter för ett företags överlevnad (Cressy, 1996, s. 
1266).  
 
Ett startupföretag, eller startup, är ett svårdefinierat begrepp och bygger inte på några 
generella vetenskapliga fundamentala kriterier eller andra enkelt ekonomiskt mätbara 
parametrar. Ändå används ordet vitt och brett i ett entreprenöriellt perspektiv idag. 
Stanford-professorn Steve Blank, en av Silicon Valleys mest kända utbildare inom 
entreprenörskap, beskriver det som ”en tillfällig organisation som syftar till att söka 
efter en repeterbar och skalbar affärsmodell” (Ready, 2012). Eric Ries, Silicon Valley-
entreprenör och pionjär av ”the lean startup movement” menar att startup är ”en 
mänsklig institution som syftar till att skapa nya produkter och tjänster under 
förhållanden av extrem osäkerhet” (Ries, 2011, s. 27). Dessutom förklarar det 
finansiella ordlexikonet Investopedia det som ”Ett företag som befinner sig i den första 
etappen av sin verksamhet” (Investopedia, 2015). För att klargöra att vår egen definition 
av startup och som vi avser att hålla oss till i denna studie är ett företag i startskedet av 
sin verksamhetstid, då fortfarande mycket är osäkert och målet är en tillväxt av 
verksamheten.  
 
Många nystartade företag har svårt att överleva (Freeman & Siegfried, 2015, s. 35; 
Amezcua et al., 2013 s. 1628). Enligt US Small Business Administration har nystartade 
företag 50 procents chans att överleva i minst fem år (SBA, 2014) och endast 1 av 25 av 
dessa kommer att växa till en nivå över 50 anställda (Young Entrepreneurs Council, 
2013). Överlevnadsgraden skiljer sig förståeligt åt mellan olika mätningar men oavsett 
hur stor den exakta siffran är finns en debatt kring problemet med många misslyckanden 
(Patel, 2015; Gage, 2012; Blodget, 2013), vilket kan bero på många faktorer. Det kan 
handla om nya tekniker, en ny marknad, nya distributionskanaler, oerfarna 
ledningsgrupper och mycket annat, men en kritisk viktig faktor är förmågan att leda 
företagets anställda (Swiercz & Lydon, 2002, s. 380).  
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En av startupföretagens stora utmaningar är att hantera det växande antalet uppgifter 
som kommer i takt med företagets tillväxt. Detta medför en ökad nödvändighet att 
anställda arbetar mer självständigt, utan en detaljstyrning från VD:n som hellre kan 
fokusera på att göra färre uppgifter väl än att göra fler uppgifter mindre noggrant 
(Schneider, Dowling & Raghuram, 2007, s. 168-169). Ett koncept där anställda får mer 
makt och inflytande förväntas passa startupföretag bra, där anställda känner en större 
frihet att organisera sitt arbete samt ta effektiva beslut som medför mindre press på 
företagets VD (Barringer et al., 1998; Grochla et al., 1981; Schneider et al., 2007, s. 
168).  
 
1.1.2 Startupföretagets mänskliga resurser 
Många anser att en av startupföretagets absolut viktigaste resurser är dess anställda 
(Schneider et al., 2007, s. 181; Jones et al., 1996, s. 24; Rocha & Khan 1985, s. 61). För 
att till fullo utnyttja sina mänskliga resurser finns en syn i att VD:n för nystartade 
företag till viss del bör avstå från sin formella makt och möjlighet att kontrollera för att 
ge utrymme till just medarbetarnas självständighet (Schneider et al., 2007, s. 167; 
Barringer et al., 1998; Grochla et al., 1981).  
 
Att skapa en känsla av självständighet i arbetet hos anställda sker dock inte per 
automatik genom att VD:n eller företagets ledning uttalar sig i att detta är en del av 
företagets kultur (Bowe & Lawler, 1995, s. 73-74; Schneider et al., 2007, s. 169). En av 
de viktigaste framgångsfaktorerna för att bygga ett framgångsrikt företag är att skapa en 
miljö där människor beter sig önskvärt och som lägger grunden för kommunikation och 
för beslutsfattande (Finger & Samwer, 1999, s. 67). Det är just av stor vikt att VD:n för 
ett mindre företag avstår från att enbart förlita sig på sina egna handlingar och idéer, då 
anställda med olika bakgrunder kan bidra med värdefulla idéer som i sin tur kan bidra 
till företagens innovationsförmåga (Andries & Czarnitzki, 2014, s. 33). För att lyckas är 
det därför nödvändigt att startupföretagets VD skapar en miljö som främjar innovation 
och alstrar förtroende (Karol, 2015, s. 31).  
 
Allt eftersom företaget växer och arbetsuppgifterna blir mer omfattande och fler tvingas 
startupföretagets VD att lita mer på den kapacitet som finns hos andra inom företaget 
och mindre på sin egen förmåga. (Freeman & Siegfried, 2015, s. 37-38). Det ultimata 
ledarskapet för ett växande företag har ansetts vara att just VD:n utvecklar sin personal 
till att kunna prestera på en hög nivå i den dagliga verksamheten, med eller utan någon 
direkt egen inblandning (Stayer, 1990, s. 72-74; Freeman & Siegfried, 2015, s. 37-38).  
 
Vare sig företaget växer omsättningsmässigt eller med antal anställda, kommer det som 
tidigare beskrivet med konsekvenser för hur de anställda arbetar. Att dra nytta av de 
mänskliga resurserna blir extra viktigt i ett litet och nystartat företag där resurser är 
begränsade och där dess överlevnad står på spel (Schneider et al., 2007, s. 180-181). För 
att kunna göra detta till fullo, måste VD:n för startupföretaget skapa en atmosfär av 
självbestämmande och självständighet där individen får möjlighet att hjälpa företaget 
framåt (Bowler & Lawler, 1995, s. 73-74; Schneider et al., 2007, s. 169). Lyckas VD:n 
med detta kommer anställda känna en större frihet att organisera sitt arbete och klara av 
att ta viktiga beslut parallellt med sitt dagliga arbete. På så sätt befrias VD:n från delar 
av arbetet och kan därmed fokusera på att göra färre uppgifter väl än att göra många 
uppgifter dåligt (Schneider et al., 2007, s. 169).  
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I ett affärsklimat som ständigt förändras och är högt konkurrensutsatt, finns ett krav på 
att medarbetarna i ett nystartat företag är högt kvalificerade och motiverade för att det 
skall nå framgång och säkerställa överlevnad. I och med detta blir självständiga 
anställda en nyckelfråga och en av de viktigaste strategiska frågorna för 
startupföretagets VD är därför att lära sig motivera sina anställda till att ge sitt fulla 
engagemang (Schneider et al., 2007, s. 181). 
 
1.1.3 Att främja anställdas motivation 
Forskning visar många effekter av att främja just självständighet hos individer där ökad 
motivation är en av dem. Utöver detta leder en ökad självständighet även till ett ökat 
intresse för ämnet, mindre känsla av press och stress, en högre grad av kreativitet, ökad 
kognitiv flexibilitet, bättre begreppsinlärning, mer positivt känslomässig, bättre 
självkänsla och tillit till andra, ökad uthållighet och även en högre fysisk och psykisk 
hälsa, till skillnad om en hög grad av kontroll finns (Deci & Ryan, 1987, s. 1028).  
  
Ett flertal forskare lyfter just Self-determination Theory (SDT) som ett bra verktyg för 
att vägleda forskning och praktik inom motivation i företag (Meyer & Gagné, 2008; 
Macey & Schneider, 2008; Gagné, 2009; Spence & Oades, 2011; Moran, Diefendorff, 
Kim & Liu, 2012; Fernet, Trépanier, Austin, Gagné & Forest, 2015). Teorin utgår från 
att en individ genomför en viss aktivitet antingen för att den vill, eller för att den måste. 
Med detta menas att en motivation som anses vara självbestämt existerar när individen 
engagerar sig i en aktivitet på grund av sin vilja, antingen för att individen ser det som 
tilltalande, eller för att det är personligen meningsfullt och passar individens 
värdegrund. En motivation som anses vara kontrollerad, handlar däremot om ett 
engagemang på grund av press från yttre källor, såsom utlovade belöningar eller hot om 
straff, men kan också komma från inre källor, till exempel när ens självkänsla är knuten 
till att framgångsrikt slutföra en uppgift (Gagné, 2009, s. 573). Helt kontrollerade motiv 
framkallar just ett beteende som enbart sker på grund av yttre källor, för att individen 
måste. När trycket försvinner, försvinner även beteendet (Deci & Ryan, 2000, s. 236- 
237).  
 
Utifrån de utmaningar som startupföretag står inför vad gäller dess tillväxt finns mycket 
forskning som tyder på ett behov av mer självständigt arbetande anställda, där VD:n får 
möjlighet att fokusera på färre uppgifter. Om företag vill ha självgående anställda måste 
VD:n själv förstå hur denne skapar en miljö som möjliggör ett inre motiv kring arbetet. 
I grund och botten handlar det om att anställda måste få känna att sitt beteende är 
självbestämt och att de engagerar sig i aktiviteten för att de själva vill. Kvaliteten på ett 
beteende, det vill säga hur engagerat, kreativt och effektivt individen genomför sin 
uppgift, beror just på huruvida individen engagerar sig för att den vill eller för att den 
måste (Deci & Ryan, 1987; s. 1028). Teorin bygger på att anställda blir mer engagerade 
i sitt arbete om det ser det som förenligt med sina personliga värderingar (Deci & Ryan, 
1985; 2000). När företagets mål är helt i linje med individens mål, kommer nivån på 
anställdas engagemang att vara högre (Macey & Schneider, 2008, s. 21). SDT använts 
därför ofta som modell för att förstå hur motivation påverkas de anställdas resultat 
(Moran et al., 2012, s. 354; Sheldon & Elliot, 1998) och anses ha en stor relevans när 
det handlar om en förståelse av beteenden i en företagsmiljö (Gagné & Deci, 2005).  
 
SDT bygger på att den utsträckning anställda kontrolleras kontra tillåts arbeta 
självständigt har en betydande roll för dess motivation (Deci & Ryan, 2000, s. 237). 
Teorin anser att en miljö som skapar möjligheter för individen att tillfredsställa sina inre 
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behov även skapar individer som drivs av sin egen vilja i att tillfredsställa dessa, snarare 
än yttre motiv som för individen inte är något annat än företagets mål (Deci & Ryan, 
2000, s. 247).  
 
Genom att använda SDT som ett verktyg vill vi analysera om VD:n på startupföretag 
försöker skapa den miljö som gynnar både dess egna behov av tillväxt samtidigt som de 
skapar engagerade och motiverade anställda. Eftersom det är människans interna 
motivation som reflekterar dess fulla potential (Ryan & Deci, 2000, s. 70). Detta medför 
att det blir intressant att titta på hur VD:n i ett startupföretag ser på motivation hos sina 
anställda. 
 
1.2 Tidigare forskning 
SDT har studerats ur många olika perspektiv, där betydelsen av människans medfödda 
psykologiska behov undersökts för processer inom områden som hälsovård, utbildning, 
arbete, sport, religion, och psykoterapi (Ryan & Deci, 2000, s. 68). Även inom 
företagsverksamhet har studien används, där teorin setts som ett verktyg för att vägleda 
forskning och praktik inom engagemang i företag. Teorins användningsområde har i 
dessa fall framförallt används i bredare kvantitativa studier samt genom fallstudier på 
enskilda större organisationer, samt utifrån de anställdas egna perspektiv. Däremot 
saknar vi studier på just mindre startupföretag i ett SDT perspektiv, där det framförallt 
saknas forskning på hur en VD i ett startupföretag arbetar med motivation av sina 
anställda enligt SDT.   
 
1.3 Forskningsfråga 
Med utgångspunkt i den presenterade bakgrunden ämnar vi genom denna studie söka 
svar på följande frågeställning: 
 

Hur ser VD:n i startupföretag på motivationen av anställda utifrån SDT? 
 
1.4 Syfte 
Studiens syfte är att skapa en bättre förståelse för hur VD:n i ett startupföretag ser på 
motivation analyserat utifrån SDT. Detta syfte innefattar att analysera en relativt 
outforskad målgrupp utifrån motivationsstudier inom företagsekonomi, startupföretag, 
utifrån en VD:s perspektiv. Att bryta ned och anpassa en väletablerad teoretisk modell 
som SDT till startupföretag medför förhoppningar om ytterligare bidrag till ökad 
förståelse.  
 
1.5 Avgränsningar 
Utifrån problembakgrunden som sedan leder fram till syftet vill vi undersöka 
motivation inom startupföretag. Här har vi avgränsat oss till att se på motivation utifrån 
SDT som teori, där vi också avgränsar vi oss till relevanta delar inom SDT anpassade 
till en företagsmiljö som presenteras vidare i teorikapitlet. Dessutom avgränsas platsen 
för urvalet till Sverige och studien kommer därmed enbart titta på svenska 
startupföretag. Vidare avser studien till att undersöka motivation i ett startupföretaget 
utifrån en VD:s syn. 
 
1.6 Vidare disposition av arbetet 
Vi kommer härnäst föra en diskussion studiens metodval och argumentera för ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Genom att skapa en förståelse kring motivation och vad 
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som driver människan att vilja arbeta, samt hur motivation främjas på arbetsplatsen, kan 
vi genom intervjuer härleda ledarens syn kring detta genom att bygga frågor utifrån den 
förståelse vi skapat kring motivation. Utformning av intervjuer presenteras sedan i ett 
praktiskt metodavsnitt tillsammans med en redogörelse hur empirin har samlats in och 
bearbetats. Utifrån den teoretiska ramen kan vi tillsammans med insamlad data därefter 
undersöka ledarens tankar, idéer men även kunskap och förståelse för motivation, samt 
hur till viss del hur de arbetar med detta idag. Då syftet med studien är att skapa en 
förståelse för VD:ns syn på motivation i ett startupföretag utifrån ett SDT-perspektiv ser 
vi ingen mening att objektivt presentera allt data för läsaren innan den kopplas till det 
teoretiska avsnittet. Någon uppdelning av ett empiriavsnitt och ett analysavsnitt kommer 
därmed inte ske. Istället kommer en empirisk bakgrund presenteras över 
intervjupersonerna, för att sedan direkt koppla data till den teoretiska referensramen. 
Genom en ökad förståelse vill vi presentera studiens slutsatser för VD:ns syn på 
motivation i startupföretag, samt erbjuda våra rekommendationer till fortsatt forskning i 
området motivation för startupföretag. 
!
!  
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel kommer studiens metodval och argumentationer för valda vetenskapliga 
förhållningssätt att presenteras samt konsekvenserna av dessa val. Utifrån dessa 
vetenskapliga ståndpunkter kommer den teoretiska referensramen att utformas. 
Dessutom kommer den operationaliserade intervjuutformningen, datainsamlingen och 
databearbetningen presenteras under avsnittet praktisk metod efter teoriavsnittet. 
Anledningen är att skapa en logisk struktur samt en mer läsvänlig rapport.  
 
2.1 Förförståelse  
En reflektion över författarnas förförståelse är viktig att betona för att ordna en så 
transparant bild som möjligt av resultatet från denna studie. De metodologiska val som 
görs med anknytning till denna rapport kommer reflekteras i tidigare syn och kunskap 
inom ämnet. Denna redovisning är ett kvalitetskrav för studien och skapar en 
transparent och självredogörande bild. Det är av vikt att betona att denna personliga 
erfarenhet kommer forma våra observationer och även tolkning av resultatet (Olsson & 
Sörensen, 2011, s. 101). 
 
Vi båda författare har studerat tre år inom företagsekonomi vid Handelshögskolan på 
Umeå Universitet, vilket leder till att båda har en förförståelse i företags organisatoriska 
beteenden, motivationsbeteenden, entreprenörskap samt samhällsvetenskapliga 
metodstudier, som ses som relevanta teman utifrån studien. En av oss har även 
genomfört ett års studier i kvalificerat inköp och affärslogistik vid Logistikhögsskolan i 
Stockholm. Sammantaget medför detta att vi anser oss ha en god utgångspunkt utifrån 
ett teoretiskt perspektiv för genomförandet av denna studie.  
 
Utöver detta har vi båda tidigare erfarenhet av företagsekonomiskt arbete inom 
framförallt detaljhandeln i olika anställningsformer från butiksarbete till administrativt 
arbete. En av författarna har under en kortare tid konsulterat för ett mindre 
startupföretag som är verksam hos en inkubator vid Umeå Universitet. Genom 
nuvarande och tidigare anställningar har båda författarna varit del av en företagskultur 
och har på så vis en egen uppfattning kring motivation till ett arbete. Något som skall 
poängteras då detta kan färga analysen utifrån den egna uppfattningen kring vad som 
motiverar och har motiverat oss på en arbetsplats. Vår insikt i motivationskulturen hos 
anställda i startupföretag samt hur arbetet och synsättet på motivation utifrån VD:ns roll 
skall dock ses som begränsad.  
 
Utifrån detta bedömer vi att vår förförståelse utgör en god utgångspunkt för denna 
studie. De delar som kan färga resultatet på studien, tidigare erfarenhet av motivation i 
anställningar, är svårt att komma ifrån och kan även ses som nödvändiga för att lättare 
skapa en förståelse för vad intervjuobjekten menar och interagera med dessa under 
intervjuerna. Genom att beskriva vår förförståelse kring ämnet, samt påvisa en 
medvetenhet om den möjliga påverkan som vår förförståelse kan ha på studiens resultat, 
har vi också bättre förutsättningar att undvika en påverkan genom att försöka förhålla 
oss objektiva i studiens analys. 
 
2.2 Vetenskapliga utgångspunkter 
 
2.2.1 Verklighetssyn 
Innan studien påbörjades kunde vår verklighetssyn ses som konstruktionistisk, där vi ser 
de sociala handlingarna och företeelserna som konstant föränderliga och skapade i 
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samspel med varandra. Enligt oss ett logiskt sätt att se verkligheten då, eftersom vi som 
teoretiskt oupplysta personer ser vår påverkan på verkligheten som föränderlig och att 
vi påverkar samt påverkas av den. Detta innebär att ett beteende som motivation inte 
kan vara bestående och alltid finnas utan snarare omvandlas och skilja sig hos samtliga 
personer (Bryman, 2008, s. 37). Denna studie syftar dock till att skapa en ökad 
förståelse för hur VD:n  i ett startupföretag ser på motivation av sina anställda utifrån 
SDT.  Deci and Ryan (2000), författare av SDT, förklarar verkligheten utifrån att 
människan som en anpassningsbar organism som drivs av tre grundläggande 
psykologiska behov. Då teorins utgångspunkt ligger i människans funktion som en 
absolut sanning kan teorins utgångspunkt snarare kan ses som objektivistisk. Genom 
forskningsprocessens gång har vi därför låtit teorin konstruera vår bild av verkligheten 
och då medfört en positivistisk syn utifrån SDT, där det finns en förklaring och mer 
standardiserad påverkan kring hur människor agerar och känner (Bryman, 2008, s. 36). 
 
Vi utgår vidare från att förklarande teorier kring mänskliga psykologiska behov är en 
förenklad bild av en mer komplex verklighet. Då människor i slutändan alltid är 
självständiga individer och därmed har olikheter i sina personliga värderingar ser vi alla 
människor, oavsett position, som unika. 
 
2.2.2 Kunskapssyn 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur VD:n  i startupföretag arbetar 
med motivation till anställda enligt SDT. Genom kvalitativa intervjuer kommer 
intervjuobjekten att själva tolka sin egen verklighet vilket vi i sin tur kommer tolka 
utifrån den teoretiska referensramen.  Detta innebär att vi ej kommer mäta verkligheten 
som den är vilket är viktigt att förtydliga. Om vi istället under en längre tid observerat 
VD:ns sätt att arbeta och på flera sätt samla in fakta för att beskriva regelbundet 
beteende hade detta inneburit en positivistisk syn, en mer naturvetenskaplig syn på 
kunskap (Bryman, 2008, s. 30). Då fallet är att vi vill öka förståelsen hur VD:n ser på 
motivation hos anställda i sitt företag än att förklara det konkreta arbetet utgår vi som 
tidigare beskrivit från ett tolkningsperspektiv. Vår tolkning av de empiriska 
observationerna kommer ligga till grund för analys och slutsatser av de intervjuades 
uttalanden kring motivation. Detta ses som det bästa sättet för att fånga den subjektiva 
handlingen av människors sociala samspel (Bryman, 2008, s. 32). Vi kommer därför 
använda oss av en tolkande kunskapssyn för denna studie.  
 
2.3 Angreppsätt 
Studiens forskningsprocess har en deduktiv utgångspunkt, där en övergripande teoretisk 
grund angående motivation format valet av Deci & Ryans SDT som central teori och 
därefter formade det empiriska kapitlets intervjuer. Valet av angreppssätt grundar sig i 
att det idag finns etablerad forskning inom området motivation och genom detta kan en 
högre vetenskaplig tyngd i studien motiveras (Bryman, 2008, s. 26). En utveckling av 
den teoretiska referensramen har dock genomförts under forskningsprocessen gång med 
fokus på att anpassa SDT till startupföretag. Detta kan ses som ett teoretiskt bidrag som 
skapar en anpassning av SDT utifrån studiens syfte för att skapa en tydligare och mer 
anpassad teoretisk ram till analysen.  
 
Utifrån den inledande problematiseringen av motivationsbehov hos anställda i 
startupföretag ville vi söka möjliga analysverktyg som kunde öka vår förståelse för hur 
verkligheten ser ut.  Med en utgångspunkt i SDT, som utvecklats av ett flertal forskare 
men framförallt Deci & Ryan (1985), har vi därmed försökt skapa en förståelse kring 
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motivation som begrepp. Genom detta verktyg vill vi därefter skapa en förståelse av hur 
VD:n i startupföretag ser på motivation utifrån denna teori. Ambitionen med detta 
angreppsätt var att skapa en teoretisk referensram till det empiriska avsnittet och utgå 
från denna teori i utformandet av intervjuerna.  
 
2.4 Val av teori och litteratursökning 
Vi började vår teorisökning utifrån de kunskaper vi har efter studier på 
civilekonomprogrammet på Umeå universitet inom ämnet management och motivation 
från ett företagsekonomiskt perspektiv. Litteraturgranskningen har sin utgångspunkt i 
ett etablerat synsätt på motivation utifrån en innehållsorienterad syn som utgår från 
individens behov. Ett synsätt som flitigt används och bekräftats världen över och 
grundlägger den valda teorin SDT för att öka anpassningsbarheten av teorin till en viss 
omgivning, nämligen startupföretag. För sökning användes framförallt den 
företagsekonomiska databasen EBSCO Host (Business Source Premier) samt Emerald 
Journal som är tillgänglig genom Umeå universitetsbibliotek. Vi har även nyttjat 
tjänsten Thesaurus i EBSCO för att ta fram alternativa ämnesord för vidare sökningar. 
Till viss del har vi även nyttjat databasen Emerald business och Google Scholar samt 
Umeå universitets egen söktjänst. Sökningsmässigt begränsade vi oss alltid till att 
resultaten skall vara vetenskapligt granskade, så kallat Peer Reviewed, för att sortera 
bort artiklar utan hög forskningsmässig tillförlitlighet.  
 
Många studier refererar till SDT (Deci & Ryan, 2000) och det används även i 
företagsekonomisk forskning. Vid sökningar på vetenskapliga artiklar med titlar 
innehållande Self-Determination Theory genom EBSCO Host resulterar detta i relativt 
få artiklar. Sökningar med tilläggsordet employee medförde ett mycket smalt resultat 
vilket argumenterar för en avgränsning för användandet av SDT i ett 
företagsekonomiskt perspektiv. SDT fokuserar på de anställdas psykologiska behov 
vilket även tidigare forskning tenderar att göra. Genom att se till VD:ns perspektiv på 
motivation av anställda utifrån denna teori ser vi en möjlighet för ökad förståelse kring 
teorin och dess anpassning till verkligheten. Om vi dessutom fokuserar på 
startupföretag, där vi ser en närmare relation mellan samtliga anställda på ett företag 
och dess VD ser vi ytterligare en möjlighet att bredda syftet med studien kring SDT och 
att det är relevant att använda som teori.  
 
Utöver artikelsökning på högre vetenskaplig nivå har vi genomfört sökningar av andra 
svenska uppsatser inom ämnet och framförallt på uppsatser som utgår från SDT som 
teori. Där har det digitala vetenskapliga forskningsarkivet (DiVA) använts som den 
databas där samtliga examensarbeten och uppsatser hos universitet och högskolor i 
Sverige återfinns. Resultatet innebar ett antal studier som har nyttjat teorin inom 
framförallt idrottsvetenskap men där ingen har en företagsekonomisk utgångspunkt hos 
startupföretag eller utifrån en VD:s perspektiv.   
 
Gällande övrig informationssökning har vi använt oss av business retriever på Umeå 
universitet för att kontrollera intervjuobjektens bolag utifrån sysselsättning. Sökmotorn 
Google har använts för övriga statliga rapporter samt information kring inkubatorer och 
statistik över nyföretagande. Övrig relevant litteratur som har använts har återfunnits 
utifrån de artiklar och rapporter som ovanstående sökning har bidragit med till studien.  
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2.5 Kritik av sekundärkällor  
Grunden för motivationsteori i denna studie baseras på innehållsorienterad teori, 
principerna i humanistisk psykologi och utgångspunkten att människor har 
grundläggande behov. Vidare utgår huvudsakligt använda litteraturen av Deci, Ryan & 
Gagné kring SDT från dessa grundläggande motivationssynsätt som tar sitt ursprung i 
just de mest väletablerade kända motivationsteorierna. En rad forskare har utvecklat 
denna gren inom behovsteori i olika riktningar och vi refererar i vår teoretiska 
referensram till mer aktuell forskning genom Deci, Ryan & Gagné som är uppdaterad 
utifrån dagens samhällsstruktur och företagsklimat. Samtliga artiklar använda i 
teoriavsnittet är publicerade mellan 1938 till år 2015 men de som används i den slutliga 
teoretiska referensramen och används för den analysen av empirin bygger framförallt på 
olika teorier av SDT från 2000-talet.  
 
Ett kriterium för de vetenskapliga artiklar som använts för den teoretiska referensramen 
var som tidigare nämnt att de skall ha granskats (peer reviewed). Dessa har vi 
förtroende för och därför inte krävts noggrannare genomgång från oss som författares 
sida. Vi har dock alltid reflekterat över artikelns publiceringsår utifrån dess relevans till 
dagens samhällsstruktur och omvärld. Övriga artiklar som har använts, både 
elektroniskt och tryckta har använts sparsamt i studien, och alltid diskuterats utifrån 
trovärdigheten av publiceringskällan.  
 
Vi har även nyttjat litteratur som tryckta böcker inom ämnet motivation som använts 
som lärobok inom organisationskurser på Umeå Universitet.  Litteraturen på området 
för samhällsvetenskaplig metod som refereras till i teoriavsnitten är etablerad och 
omfattande och vi har använt oss av flertalet böcker för att säkerställa flera synsätt på 
ämnet.  
!
!  
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3. Teoretisk referensram 
Detta teoriavsnitt består av en litteraturgranskning som syftar till att skapa en 
bakgrund av forskningsområdet. För att skapa en förståelse för VD:ns syn på 
motivation i sitt startupföretag anser vi det relevant för studien att skapa en förståelse 
för motivation som begrepp och som en funktion av individen. Efter en bredare översikt 
av traditionella teorier som på olika sätt behandlar ämnet, kommer vi sedan fokusera 
kring motivation utifrån människans psykologiska behov. Hit hör bland annat SDT som 
grundligt kommer presenteras för att skapa en förståelse för VD:ns inflytande i 
människans motivationsfunktion. För en högre grad av förståelse kring människans 
arbetsmotivation och en ökad anpassningsbarhet av anpassningsbarhet av den teori vi 
använder oss av, är det väsentligt att använda oss av en väl etablerad teori som 
dessutom testats och bekräftats världen över. I och med detta presenteras olika 
forskares perspektiv på teorin utifrån dess relevans för vår studie. Med fokus på det 
som är till mest nytta för kommande analys, kommer vi därmed i detta teoriavsnitt 
bygga ett teoretiskt perspektiv att utgå från för tolkning av de empiriska resultaten 
senare i studien. 
 
Genom en förståelse kring hur motivation främjas på arbetsplatsen, kan vi genom 
intervjuer härleda VD:ns syn kring detta genom att bygga frågor utifrån den förståelse 
vi skapat kring motivation. Utifrån detta kan vi undersöka VD:ns tankar, idéer men 
även kunskap och förståelse för motivation utifrån ett SDT-perspektiv. 
 
3.1 Traditionella motivationsteorier 
Motivation är en bred forskningsgenre där det finns två tydliga förgreningar. Den första 
klassiska motivationsteorin är den innehållsorienterade (content-oriented), där 
utgångspunkten ligger i vad som motiverar individer och vilka grundläggande 
medfödda behov som finns. Den andra förgreningen är den processorienterade (process-
oriented), som kretsar kring idén om en process där motivation uppstår utifrån 
människans empiriska observationer och hur denna inlärningsprocess ser ut (Eriksson et 
al. 2011, s. 119). 
 
I denna studie utgår vi från en innehållsorienterad syn då vi vill skapa en förståelse för 
hur VD:n i ett startupföretag ser på motivation hos anställda utifrån människans 
grundläggande behov och vad som motiverar dem. De större teorierna inom ämnet 
motivation har beskrivits vara McGregor’s Theory X and Theory Y, Henry Murrays och 
senare McClellands teori kring Achievement Motiavation, Maslows Hierarchical 
Theory of Needs och Alderfers teori om Existence, Realtedness and Growth (Pinder, 
2008, s. 64-79). 
 
McGregor menade kortfattat att attityder till motivation är väsentligt och att de kan 
delas upp i X och Y där teori X utgår från att människor i grund och botten ej vill arbeta 
eller ta ansvar samt har låga ambitioner och till störst del vill känna behov av trygghet. 
Detta medför att det krävs riktlinjer och hög grad kontroll av anställda samt att 
bestraffningar är av större vikt än belöningar. Teori Y utgår i motsats från att 
människans attityder till arbete är ambitiösa, självmotiverande och självkontrollerande. 
Ingen större ledning av individerna krävs utan sökandet av ansvar finns naturligt 
(McGregor 1960).  
 
Achievement Motivation bygger på prestation och behovet att bemästra fysiska objekt, 
människor eller idéer. Genom att ta sig över hinder och åstadkomma något svårt 
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uppfylls detta behov som ligger till grund för motivation enligt Henry Murray (Murray, 
1938). Denna syn på behov är besläktad med flera andra teorier som Whites (1959) 
koncept av kompetensmotivation och deCharms (1968) föreställning att människor 
hellre vill vara ansvariga för sina prestationer än endast verka som bönder, vilket även 
kommer förklaras senare i studiens avsnitt. David McClelland utvecklade denna teori 
som centraliseras just kring prestation långt efter Murray, men menade att behovet att 
prestera mer var en lärande process för individen än en medfödd egenskap (McClelland 
1961).  
 
Abraham Maslows behovshierarki om mänsklig motivation kan ses som den mest 
fundamentala och välkända teorier kring just motivation. Kortfattat förklarar den 
prioriteringsordningen av de fem mänskliga behoven där de längst ner i hierarkin måste 
tillfredsställas innan högre behovs mål kan uppfyllas. De fem behoven är i denna 
ordning grundläggande behov som mat och boende, behov av trygghet, behov av kärlek 
och gemenskap, behov av uppskattning och slutligen behov av självförverkligande. 
Enligt Maslow kunde flera behov finnas samtidigt men prioriterades i denna ordning. 
(Maslow, 1943) Teorin har senare utvecklats av både Maslow och många andra samt 
även ifrågasatts som en förenklad och missvisande bild av en mer komplex verklighet.  
 
Alderfers ville tidigt testa Maslows arbete och bygger på tre generella mänskliga behov 
som utgår från Maslows teori. Teorin bygger på behovstillfredsställelse och 
behovsbegäran där tillfredsställelse av något av dessa tre behov influerar storleken på 
begäran av tillfredsställelse av något annat behov. Det första är existensbehov som 
bygger på de basala naturliga behoven varje människa på något viss känner för att 
överleva. Det finns ofta en brist, då alla inte kan tillfredsställas lika mycket. Inom ett 
arbete är lönen ett exempel, om en person får en stor löneökning kan inte alla andra få 
en lika stor då resurserna alltid är begränsade. Det andra är relationsbehov och kan ses 
som en summering av Maslows kategorier som refererar till social interaktion. Det 
tredje är behovet av tillväxt vilket även det kan koppas till Maslows behov av 
självförverkligande och självuppskattning. Den handlar om ett behov att interagera med 
omgivningen och utreda, upptäcka och behärska den i takt med att den förändras vilket 
leder till ett behov av tillväxt (Alderfer, 1972). 
 
I linje med de grundläggande principerna i humanistisk psykologi studerar Deci och 
Ryan människors motivation utifrån en funktion av dess medfödda tillväxttendenser. 
Med det menas att människan naturligt söker erfarenheter som främjar tillväxt och 
utveckling, förutsatt att den sociala kontexten förutsätter det (Deci & Ryan; 1985; 
2000). SDT består av flera underteorier som förklarar olika delar av människans 
motivation. Vi ser dock en vikt i att fokusera på de delar i teorin som fått störst 
uppmärksamhet i organisationslitteraturen då det är dessa som vi anser bidrar bäst till 
den aktuella studien. Detta anses vara den del som fokuserar hur sociala miljöer kan 
underlätta eller förhindra motivation genom att stödja kontra att förhindra människors 
medfödda psykologiska behov, eftersom den sociala miljön är något som är skapat och 
därmed kan förändras (Gagné & Deci, 2005, s. 332; Ryan & Deci, 2000, s. 71).  
 
3.2 Ett startup-perspektiv på självbestämmande  
Det finns många utmaningar med att leda ett startup företag och övergången från 
uppstart till en långsiktig överlevnad är svår (Freeman & Siegfried, 2015, s. 35). Allt 
eftersom startupföretaget växer, vare sig det handlar om omsättning eller antal anställda, 
blir det allt viktigare att anställdas potential utnyttjas till fullo. Tillväxten tvingar 
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startupföretagets VD att lita mer på den kapacitet som finns hos andra för att själv ha tid 
att arbeta med mer strategiska frågor. Övergången från startup till växande företag 
innebär även en förändring i VD:ns roll i företaget, där fokus flyttas från utförande till 
ett ansvar över anställda och deras kompetensutveckling. Där Freeman och Siegfried 
likställer detta med att VD:n måste ”go from the star player to coach of the year”, där 
författarna syftar till att gå från en uppstart där VD:ns ofta ses som stjärnspelaren som 
andra ser till för direktioner och som tillåter företaget att bli lönsamt på marknaden. 
VD:n måste bli en effektiv coach som sätter de bästa förutsättningarna för att lyckas 
(Freeman & Siegfried, 2015, s. 37-38). Att gå mot ett coachande målstyrning handlar 
framförallt om att flytta ansvarstagandet till de anställda. För att kunna nå högre mål 
måste VD:n ge upp lite av sig egen kontroll och skapa en organisation vars anställda tar 
ansvar för sitt eget arbete. På ett sådant sätt kan en VD lära sina arbetare att tillsammans 
leda företaget till framgång, där VD:ns funktion snarare har en coachande funktion, 
genom att kommunicerande en vision och få människor att se sitt eget beteende och 
därmed utnyttja sina egna resurser för att lösa sina problem (Stayer, 1990, s. 72-74). 
Startupföretagets kan med andra ord skapa ett fullt utnyttjande av sina mänskliga 
resurser genom att VD:n till viss del avstå från sin formella makt för att ge utrymme till 
medarbetarnas självständighet (Schneider et al, 2007, s. 167). Stayer (1990, s. 66) gör 
en väldigt talande analys av anställdas självständighet och ansvarstagande:  
 

I wanted employees who would fly like gees. 
What I had was a company that wallowed like a heard of buffalo. 

 
Stayer anser att en VD bör ställa sig frågan om vilken sorts anställda den vill ha, och 
vilka anställda den har idag. Han önskade anställda som skulle flyga som gäss gör på 
himlen, likt ett synkroniserat "V" mot ett gemensamt mål där de turas om att leda. Vad 
han hade var dock anställda som liknade en hjord av bufflar, som blint följde flockens 
ledare - ständigt väntandes på instruktioner om var de skulle härnäst (Stayer, 1990, s. 
67). Hans missnöje gällande sina anställda handlade om en bristande initiativförmåga, 
där anställda krävde instruktioner för att kunna arbeta. Stayer menar att bufflarnas 
passivitet och brist på initiativ kan skada företaget och att en VD behöver förstå hur den 
förvandlar bufflar till gäss genom att omforma organisatoriska system och omdefiniera 
anställdas förväntningar om vad som krävs för att lyckas (Stayer, 1990, s. 67).  
 
Vikten av självständiga medarbetare är tydligt för många sorters företag, men specifikt 
kritiskt blir det för ett startupföretag med begränsade resurser, där de mänskliga 
resurserna ofta ses som en av startupföretagets absolut viktigaste (Schneider et al, 2007, 
s. 181). En av startupföretagens stora utmaningar är att hantera det växande antalet 
uppgifter som kommer i takt med företagets tillväxt. Genom att låta sina anställda 
arbeta mer självständigt kan VD:n själv fokusera på att göra färre uppgifter väl hellre än 
att göra fler uppgifter sämre (Schneider et al, 2007, 168-169). För att till fullo ta tillgodo 
på sina mänskliga resurser måste startupföretagets VD skapa en atmosfär av 
självbestämmande och självständighet (Bowler & Lawler, 1995, s. 73-74; Schneider et 
al, 2007, s. 169). Lyckas de med detta kommer anställda känna en större frihet att 
organisera sitt arbete och klara av att ta viktiga beslut parallellt med sitt dagliga arbete 
(Schneider et al, 2007, s. 169). Det ultimata ledarskapet för ett växande företag har 
ansetts vara att utveckla sin personal till att kunna arbeta effektivt i den dagliga 
verksamheten, med eller utan någon direkt inblandning av VD:n själv (Stayer, 1990, s. 
69-72; Freeman & Siegfried, 2015, s. 37-38). Forskare menar därmed att ledaren på 
startupföretaget måste utvecklas från en delegerande överordnad till en effektiv coach 
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för att skapa de bästa förutsättningarna att lyckas (Freeman & Siegfried, 2015, s. 37-38). 
Forskare har presenterat Deci och Ryan (1985; 2000) Self-Determination Theory som en 
användbar teoretisk ram för detta, med särskild hänsyn till den roll som VD:n spelar i 
tillfredsställelsen av individens grundläggande psykologiska behov (Spence & Oades, 
2011, s. 37). Coachning är ett populärt management verktyg (Theeboom et al, 2014, s. 
1) där SDT kan stödja förståelsen av motivationsfaktorer samt att utforska motivation i 
förhållande till förändring och måluppfyllelse i företagen (Spence & Oades, 2011, s. 
41).  
 
För att få självgående anställda måste VD:n därför förstå hur de skapar en miljö där ett 
inre motiv att ta sig an en uppgift skapas. I grund och botten handlar det om att anställda 
måste få känna att sitt beteende är självbestämt och att de engagerar sig i aktiviteten för 
att de själva vill. Kvaliteten på ett beteende, det vill säga hur engagerat, kreativt och 
effektivt individen genomför sin uppgift, beror på just huruvida individen engagerar sig 
för att den vill eller för att den måste (Deci & Ryan, 2000, s. 334). Forskning har visat 
att när individen får möjlighet att själv bestämma sitt beteende visar ett större intresse, 
känner sig mindre pressad och stressad, mer kreativ och flexibel i sina tankegångar, har 
lättare att lära, en högre självkänsla, känner en större tillit till företaget, har en större 
uthållning, är mer envis och uppnår dessutom en bättre fysisk och psykisk hälsa än när 
den arbetar under helt kontrollerade former (Deci & Ryan, 1987; 1028). Detta för att det 
är associerat på människans inre motivation, som detta teoriavsnitt hädanefter kommer 
lägga fokus kring. 
 
SDT används ofta som modell för att förstå hur motivation påverkar de anställdas 
resultat (Moran et al., 2012, s. 354; Sheldon & Elliot, 1998) och anses ha en stor 
relevans när det handlar om en förståelse av beteenden i en företagsmiljö (Gagné & 
Deci, 2005). SDT presenteras därför som ett verktyg till att främja arbetsmotivation i 
startupföretaget, genom att skapa en förståelse för de förutsättningar i startupföretagets 
miljö som stödjer de anställdas motivation.  
 
3.3 Intern motivationen och ett personligt orsakssamband 
SDT är en motivationsteori om människors inneboende tillväxttendenser och medfödda 
psykologiska behov. Teorin har sin utgångspunkt i att människor är aktiva, 
tillväxtorienterade organismer som är naturligt benägna att integrera sig själva i större 
sociala strukturer. Med andra ord föreslår SDT att det är en del av den anpassningsbara 
utformningen av människan att engagera sig i intressanta aktiviteter, utöva sin kapacitet 
och uppleva samhörighet i sociala grupper (Deci & Ryan, 2000, s. 229-230). 
 
“Perhaps no single phenomenon reflects the positive potential of human nature as much 

as intrinsic motivation, the inherent tendency to seek out novelty and challenges, to 
extend and exercise one's capacities, to explore, and to learn.” 

(Ryan & Deci, 2000, s. 70) 
 
Enligt citatet anser författarna att det är den interna motivationen hos människan som 
reflekterar människans fulla potential. Den interna motivationen syftar till en inre 
tendens att leta efter spänning och utmaning, att utöka och utöva sina kapaciteter samt 
att utforska och lära (Ryan & Deci, 2000, s. 70), medan extern motivation syftar till 
situationer där människors beteenden styrs av särskilda externa eventualiteter, såsom 
straff och materiella belöningar (Deci & Ryan, 2000, s. 236). En inre motivation är mer 
uthållig och motståndskraftig än en extern, där en extern motivation dessutom kan 
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försvaga den inre genom att få individen att känna sig kontrollerad (Deci, 1971; Lepper 
et al, 1973). Teorin utforskar människors naturliga tillväxttendenser och medfödda 
psykologiska behov som ligger till grund för dess motivation och personliga integration, 
samt för de villkor som främjar dessa positiva processer (Ryan & Deci, 2000, s. 68). 
Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv kan detta låta komplext, och vi vill därför 
använda teorin i det anseende att människan vill vara självbestämmande i sitt eget 
beteende för att skapa en förståelse i vad företaget och ledaren har för funktion i detta.  
 
En individ genomför en uppgift antingen för att den vill, eller för att den måste. Vill vi 
ha självgående individer måste vi därför förstå hur vi skapar en miljö där ett inre motiv 
att ta sig an en uppgift skapas. I grund och botten handlar det om att individen måste få 
känna att dess beteende är självbestämt och att individen engagerar sig i aktiviteten för 
att den själv vill. Allt detta grundar sig i deCharms teori från 1968, som förklarar att en 
intern motivation förutsätter att individen upplever en intern ”locus of causality”, det 
vill säga ett internt orsaksförhållande (deCharms, 1968). 
 
DeCharm’s teori handlar om personliga orsakssamband och om människan som 
ursprunget till sitt beteende. DeCharms menar att människor strävar efter att behålla 
kontrollen över sitt eget beteende, ständigt kämpande mot att begränsas av yttre krafter 
flyttar individen mellan situationer den inte valt själv (deCharms, 1968, s. 272-273). 
DeCharms gör skillnad på tillståndet av att vara fri och tillståndet av att vara under 
någon annans kontroll. En individ som uppfattar att orsaken till sitt beteende är något 
som något utanför sig själv, ser sig själv som the Pawn, översatt till bonden. En bonde 
uppfattar sitt beteende som bestämt av krafter bortom hans kontroll och sin motivation 
som en yttre kraft. En individ som istället upplever sig själv vara orsaken för sitt 
beteende ser sig själv som the Origin; ursprunget till sitt beteende. Att se sig själv som 
ursprunget leder till att individen ser sin motivation som en inre kraft där beteendet är 
bestämt av egen vilja (deCharms, 1968, s. 274). De Charms beskriver att: 
 

”Människans primära motiverande benägenhet är att vara effektiv i att skapa 
förändringar i sin omgivning. Människan strävar efter att vara ett orsaksmedel, att vara 
den primära källan för motivation, eller ursprung av sitt beteende; människan strävar 

efter personliga orsakssamband.” 
(deCharms, 1968, s. 269) 

 
Med detta föreslår deCharms att ett internt motiverat beteende kommer från en önskan 
att uppleva personliga orsakssamband (deCharms, 1968, s. 272). När en individ 
upplever sig vara ursprunget för orsakssamband för sitt eget beteende, kommer den anse 
sig vara internt motiverad. När en individ istället uppfattar att orsakssambandet kan 
härledas till något utanför sig själv, kommer den anse sig vara externt motiverad 
(deCharms, 1968, s. 328). 
 
DeCharms hävdar att när beteendet riktas mot att uppnå yttre belöningar tenderar 
individer att bli en bonde till dessa yttre faktorer samt personen eller systemet som 
disponerar dem. DeCharms förklarar detta på ett illustrerande sätt när han påstår att: 
 

”När människor känner att deras beteende är externt bestämd, säger vi att de känner 
sig som bönder. När människor känner sig som bönder, känner de sig hunsade, de 

känner att de är marionetter och någon annan drar i trådarna.” 
(deCharms, 1977, s. 445) 
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DeCharms förklarar att individer känner sig mer som ett ursprung under vissa 
omständigheter, och mer som en bonde under andra (deCharms, 1968, s. 274; 
deCharms, 1977, s. 445), vilket ger oss en förståelse i att motivation är 
situationsberoende. Utifrån denna kunskap blir det därför intressant att hitta de 
situationer där människor är mer benägna att drivas av en inre motivation. 
 
Starkt influerad av den historiska utvecklingen inom området motivation, där många 
parallella upptäckter visat sig slående samstämmiga, byggde Deci & Ryan vidare på 
konceptet om ett personligt orsakssamband vilket gynnade ut i SDT (Deci & Ryan, 
1985, s. 4-7). SDT förklarar samspelet mellan yttre krafters påverkan och människans 
interna motivation, och har ofta använts som modell för att förstå hur motivation för sig 
hänför sig till de anställdas resultat (Moran et al, 2012, s. 354; Sheldon & Elliot, 1998) 
och anses ha stor relevans när det handlar om härledning av beteenden i en 
företagsmiljö (Gagné & Deci, 2005). 
 
3.4 SDT och internaliseringsprocessen 
Ett beteende kan härledas till interna och externa källor för individen. Ibland gör vi 
saker enbart för att vi måste, där vi värderar varken genomförandet eller resultatet som 
något tillfredsställande (Deci & Ryan, 2000, s. 333-334). Hur engagerat, kreativt och 
uthålligt individen genomför sin uppgift beror på just huruvida individen engagerar sig 
för att den vill eller för att den måste (Deci & Ryan, 2000, s. 334). Det har därför ansett 
intressant att härleda huruvida människor står bakom ett beteende på grund av sina 
intressen och värderingar, eller om beteendet kommer från anledningar utanför sig 
själva (Heider, 1958; deCharms 1968). 
 
Människor är i sin natur nyfikna och självmotiverande individer men kan vara såväl 
proaktiva och engagerade, som passiva och motvilliga i sitt arbete. Detta är till stor del 
en funktion av de sociala förhållanden under vilka de utvecklas och arbetar (Ryan & 
Deci, 2000, s. 68). Människan är därmed naturligt benägen att integrera sig i sin 
omgivning, om ett sådant beteende tillåter den att tillfredsställa sina inre psykologiska 
behov (Deci & Ryan, 2000, s. 229-230). Ju mer individen ser en möjlighet att uppfylla 
sina behov genom att engagera sig i aktiviteten, desto mer internt motiverad är 
individen (Deci & Ryan, 2000, s. 235-236). Ett för individen externt värde, såsom till 
exempel någon annans mål, kan därmed internaliseras till ett för individen internt värde. 
Det interna värdet avser då något som är personligen meningsfullt och passar individens 
värdegrund (Gagné, 2009, s. 573) och kan härledas till en tillfredsställelse av individens 
behov (Deci & Ryan, 2000, s. 233).  
 
Detta avser en internaliseringsprocess som går ut på att internalisera ett externt värde 
till ett internt, det vill säga när en individ går från att vara extern motiverad till internt 
motiverad. Detta kan till exempel handla om ett företagsmässigt mål, men som i de 
beteenden som avgör dess måluppfyllelse även fyller individens egna mål grundat på att 
få tillfredsställa sina psykologiska behov (Deci & Ryan, 2000, s. 235-236). 
Internalisering avser därmed den process genom vilken en person "tar in" ett externt 
värde men inte nödvändigtvis accepterar den som en egen reglering av beteende. En 
internaliseringsprocess som dessutom som följs av en acceptans av att beteendet är 
individens eget beskriver en integration. Vid en integration av ett externt värde drivs 
individen av en inre motivation där den engagerar sig helt utefter sin egen värdegrund 
(Gagné & Deci, 2005, s. 334-335). Enligt SDT är internalisering och integration en del 
av människans naturliga tillväxtprocess som främjas av sådana förhållanden som stödjer 
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en tillfredsställelse av människans grundläggande behov (Deci & Ryan, 2000, s.227; s. 
232). 
 
När individen själv får möjlighet att bestämma sitt beteende drivs den av en intern 
motivation där det visat sig att den är mer kreativ och flexibel i sina tankegångar, har 
lättare att lära och har en större uthållning än när den arbetar under helt kontrollerade 
former (Deci & Ryan, 1987; s. 1028). I ett företagsperspektiv är en önskan om internt 
motiverade anställda en självklarhet, förutsatt att företaget vill optimera en effektivitet i 
sina processer. Det är därmed viktigt att skapa en arbetsmiljö där de anställda vill 
arbeta, snarare än måste. Det som dock avgör att en individ över huvud taget kan 
internalisera ett externt värde är ifall den tillåts reglera sina egna beteenden. En intern 
motivation förutsätter därmed att kontroll ges till individens självbestämmande. 
 
3.4.1 Kontrollerat kontra självbestämt beteende 
Ett internt motiverat beteende, som drivs av människors intresse för aktiviteten i sig, är 
prototypen för ett självbestämt beteende (Gagné & Deci, 2005, s. 334). Ett externt 
motiverat beteende, däremot, kan enligt SDT variera till vilken grad det är självbestämt 
eller kontrollerat (Deci & Ryan, 2000, s.228; s. 235). Ett beteende som anses vara 
självbestämd existerar när individen engagerar sig i en aktivitet på grund av sin vilja, 
antingen för att individen ser det som tilltalande, eller för att det är personligen 
meningsfullt och passar individens värdegrund. Ett beteende som anses vara 
kontrollerad, handlar däremot om ett engagemang på grund av press från yttre källor, 
såsom utlovade belöningar eller hot om straff, men kan också väckas från individens 
inre, såsom en självkänsla är knuten till att framgångsrikt slutföra en uppgift (Gagné, 
2009, s. 573). Effektiviteten av internaliseringen, hur väl individen kan omvandla 
externa värden till en inre betydelse, beror därmed på typen av reglering (Deci & Ryan, 
2000, s. 237). Den externa motivationen går från helt externt reglerad, där beteendet till 
fullo är kontrollerat, till en helt integrerad motivation, där externa motiv helt 
internaliserats till interna och beteendet därmed är självvalt. De olika regleringarna kan 
ses som stadier i en internaliseringsprocess - från en motivation som i sin rena form 
grundas helt på yttre faktorer, till en alltmer intern motivation baserad på aspekter inom 
individen själv (Deci & Ryan, 2000, s. 237). Teorins olika typer av regleringsprocesser 
presenteras nedan.  
 
Extern beteendereglering (Kontrollerad) 
En extern beteendereglering handlar om yttre hot eller möjligheter till positiva 
upplevelser. En kontroll av personens beteende regleras externt av någon annan än 
individen själv, genom att administrera alternativa konsekvenser beroende på om ett 
beteende uppstår eller uteblir (Deci & Ryan, 2000, s. 236-237), genom tanken att ”!jag 
jobbar när chefen tittar” (Gagné & Deci, 2005, s. 334). Ett sådant beteende kommer 
enbart existera så länge det yttre trycket existerar. Detta är den mest kontrollerade 
formen av extern motivation, där det är uppenbart att ingen internalisering har skett och 
människors beteende initieras och hållas levande helt av andras styrning av möjligheter 
(Deci & Ryan, 2000, s. 236-237). En extern beteendereglering ger ett fullt kontrollerat 
beteende där deltagandet i en aktivitet avgörs av påtryckningar från externa källor, 
såsom utlovade belöningar eller hot om straff (Gagné, 2009, s. 573). Beteendet grundar 
sig därmed om strävan efter ett mål för att någon annan vill att individen ska eller tycker 
den borde, eller för att den ska få någon form av belöning, beröm, eller godkännande för 
det (Sheldon & Elliot, 1998, s. 548; Spence & Oades, 2011, s. 47). 
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Beteenden kan kontrolleras via monetära belöningar och andra villkorliga materiella 
belöningar, vilka gång på gång visat sig inte öka individens motivation. Deci och Ryan 
(2000, s. 234) presenterar en meta-analys av 128 studier, sträckt över tre decennier, som 
alla bekräftar att materiella belöningar försämrar en intern motivation avsevärt (Deci, 
Koestner, & Ryan, 1999; Olafsen, Halvari, Forest & Deci, 2015). Mängden lön men 
också uppfattningen om en rättvis lön har även konstaterats vara icke-relaterad till 
behovstillfredsställelse och motivation. Däremot har det visat sig att hur lönen 
fastställas och kommuniceras har konsekvenser för de anställdas behovstillfredsställelse 
(Olafsen et al., 2015, s.9). Yttre faktorer såsom deadlines, övervakning och 
utvärderingar tenderar även de att försvaga motivationen (Gagné & Deci, 2005, s. 232). 
 
Introjicerad beteendereglering (Kontrollerad) 
En introjicerad reglering ger ett beteende valt utifrån förväntningar från av yttre 
förutsättningar. Beteendet ligger därmed inte i linje med individens egna önskningar 
och behov, utan baseras på en möjlig känsla av stolthet i att beteendet fullföljs eller 
skam vid uteblivet beteende. Internaliseringen sker genom individens självmedvetenhet 
och regleringen till beteendet finns därmed i personen än fast motivet finns i yttre 
förutsättningar. Denna typ av reglering är därmed relativt kontrollerad trots att 
beteendet regleras av individen själv (Deci & Ryan, 2000, s. 236-237), genom 
exempelvis tankegångar som ”jag arbetar eftersom det gör att jag känner mig som en 
värdig människa” (Gagné & Deci, 2005, s. 334). En introjicerad reglering kan handla 
om såväl en självkänsla knuten till att framgångsrikt slutföra en uppgift (Gagné, 2009, s. 
573), som en strävan efter ett mål för att individen annars skulle skämmas, känna skuld, 
eller oro och ångest om den inte gjorde det. I stället för att göra något för att någon 
annan tycker att den borde, är det nu individen själv som känner att den bör sträva efter 
detta mål (Sheldon & Elliot, 1998, s. 548; Spence & Oades, 2011, s. 47). 
 
Identifierad beteendereglering (Självbestämd) 
För att bara självbestämt externt motiverad krävs det att individen identifierar sig med 
värdet av ett beteende utifrån en uppfyllelse av sina egna självvalda mål. Om individen 
med hjälp av beteendet kan tillfredsställa inre önskningar och behov, ser den en mening 
i att genomföra beteendet (Gagné, 2009, s. 573). En beteendereglering som anses vara 
identifierad handlar därmed om att individen frivilligt och medvetet skapar beteendet av 
anledning att det gynnar individens inre mål. Genom att identifiera sig med värdet, 
accepterar människor regleringen som sin inre. I och med detta kommer 
internaliseringen vara kraftigare, och människor kommer uppleva ett större ansvar för 
beteendet. Trots den externa regleringen är därmed beteendet mer självbestämt än 
tidigare (Deci & Ryan, 2000, s. 236-237). Beteendet grundar sig därmed på strävan efter 
ett mål för att individen verkligen tror på vikten av målet. Även om den en gång lärt sig 
att sträva efter målet av andra, kan den nu godkänna det fritt och värdesätta det 
helhjärtat (Sheldon & Elliot, 1998, s. 548; Spence & Oades, 2011, s. 47). 
 
Integrerad beteendereglering (Självbestämd) 
Den mest fulländade typen av internalisering, som tillåter att extern motivation är helt 
viljebaserad, handlar om en integration av identifieringen med ytterligare aspekter av 
jaget – såsom individens egna intressen (Gagné & Deci, 2005, s. 335). En integrerad 
beteendereglering har sammansmälts med individens egna värderingar och identitet, där 
funktionen av beteendet står för ett uppfyllande av dess inre behov. Vid en integration 
kommer individens externt motiverade åtgärder vara helt viljebaserade (Deci & Ryan, 
2000, s. 236-237) där beteendet har samma kvaliteter som en intern motivation (Gagné 
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& Deci, 2005, s. 335). Beteendet grundar sig på en strävan efter det roliga och den 
tillfredsställelse målet erbjuder individen, där den främsta anledning att anta beteendet 
är ett intresse för själva upplevelsen (Sheldon & Elliot, 1998, s. 548; Spence & Oades, 
2011, s. 47).  
 
Enligt figuren nedan presenteras internaliseringsprocessens fyra stadier där den interna 
motivationen, tillsammans med en integration av ett externt motiv, illustreras som 
kärnan för ett internt reglerat beteende där internaliseringsprocessen är fulländad. 

 
Figur 1. Illustrering av internaliseringsprocessen skapad utifrån inspiration av samtliga nämnda 
forskare inom SDT. 
 
För att en individ ska kunna internalisera ett externt värde måste den tillåtas vara 
självbestämmande, där beteenden regleras inom individen och ett engagemang sker 
utefter dess egen vilja. Denna vilja baseras antingen på att individen ser det som 
tilltalande (identifierad), eller för att det är personligen meningsfullt och passar 
individens värdegrund (integrerad).  
 
Det är viktigt att skilja på en integrerad motivation och en intern motivation. Ett internt 
motiverat beteende drivs av människors intresse för aktiviteten i sig medan en 
integrerad beteendereglering tillåter en extern motivation att vara helt viljebaserad 
(Gagné & Deci, 2005, s. 334-335). För att individen ska arbeta mot ett externt mål, 
såsom ett företags mål, måste internalisering ske av målet snarare än att enbart skapa 
interna beteenden, baserade på individens egna behov och intressen utan inblandning av 
det externa målet. Det är därmed viktigt att skapa ett klimat där individen kan hitta 
samma mening och intresse i att genomföra beteenden inriktade mot företagets 
måluppfyllelse (integration), som den annars hittar inom sig själv baserat enbart på sin 
värdegrund (intern motivation). Människor tenderar att driva mål, aktiviteter och 
relationer som tillåter eller stödjer dess behovstillfredsställelse och kommer därmed ta 
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sig an sådana möjligheter när de erbjuds (Deci & Ryan, 2000, s. 230). Det är därmed 
viktigt ur ett företagsperspektiv att tydligt kommunicera målet, samt erbjuda en 
uppfyllelse av individens behov genom en strävan mot det. 
 
Människan drivs av en tillfredsställelse av sina psykologiska behov och det är viktigt att 
förstå skillnaden mellan människans fysiologiska och psykologiska behov för att få en 
full förståelse för hur den interna motivationen skapas. När individens fysiologiska 
behov inte är tillfredsställt tenderar individen på att fokusera sina ansträngningar till att 
skapa en tillfredsställelse, såsom en hunger motiverar människan att äta. När däremot 
individens psykologiska behov hindras från att tillfredsställas tenderar individer att 
minska sina försök till att tillfredsställa behovet (Deci & Ryan, 2000, s. 229-230). Med 
detta menas att än om individen hindras till att få tillfredsställa sin hunger kommer den 
fortsätta att arbeta för att uppnå en tillfredsställelse så länge behovet finns. För ett 
psykologiskt behov, däremot, upphör sökandet efter behovstillfredsställande aktiviteter 
så fort individen inte tillåts dem. Tillåts ett självbestämt beteende kommer därmed 
individen naturligt söka efter möjligheter att tillfredsställa sina inre behov. För att 
sammanfatta internaliseringsprocessens första förutsättning måste med andra ord 
kontroll släppas från externa källor för att ge rum åt ett självbestämt beteende. Ett fullt 
kontrollerat beteende drivs enbart av att en extern källa har bestämt beteendet. Så snart 
det yttre trycket försvinner, upphör även beteendet. När företaget däremot efterfrågar 
beteenden som individen själv kan identifiera ett värde i, skapas en motivation till 
uppgiften som är baserad på individen själv. Ett sådant beteende är självbestämt. Ju mer 
självbestämt ett beteende är, desto mindre kontroll krävs från företaget i att beteendet 
ska existera. Individen engagerar sig då uppgiften för att den själv vill och får ut något 
av den, snarare än att den måste eller borde (Deci & Ryan, 2000, s. 236-237). Vad som 
sedan avgör om individen vill internalisera ett externt värde, handlar om huruvida den 
kan uppfylla sina behov genom en strävan mot det som därmed presenterar den andra 
förutsättningen för en internaliseringsprocess.  
 
3.4.2 Individens grundläggande behov 
En tillfredsställelse av individens grundläggande psykologiska behov ger näringsämnen 
för inre motivation och internalisering (Gagné & Deci, 2005, s. 336). Så länge 
människan själv får bestämma sitt beteende, drivs den av ett sökande efter att få 
tillfredsställa sina behov (Ryan & Deci, 2000, s. 68). Utifrån ett företagsmässigt 
perspektiv blir det därmed intressant att studera hur en företagsmiljö kan skapa 
möjligheter för individen att tillfredsställa sina inre behov. Det är därmed nödvändigt att 
vidare studera individens psykologiska behov och vad en VD kan påverka i dess 
tillfredsställande. 
 
Det är en del av människans tillväxtfunktion att engagera sig i intressanta aktiviteter, 
utöva sin kapacitet och uppleva samhörighet i sociala grupper (Deci & Ryan, 2000, s. 
229-230). Människan drivs därmed av tre psykologiska behov; att få känna sig 
självständig, kompetent och samhörig. De tre psykologiska behoven samt hur de 
samspelar grundar sig på empirisk forskning där individens självständighetsbehov är det 
mest avgörande för en intern motivation. Det är med andra ord individens behov av 
självständighet som driver behovet av att få bestämma, samt vara ursprunget till, sitt 
eget beteende och utan ett självbestämt beteende kan kommer inte individens drivas av 
en inre vilja (Ryan & Deci, 2000, s. 68). 
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Vad gäller dess inverkan på människans tillväxttendenser, såsom en intern motivation 
samt en internaliseringsprocess, har behovet av självständighet och kompetens visat sig 
vara den mest kraftfulla. Forskning har dock även identifierat samhörighet som en 
social kontext i vilken ett en intern motivation är mer trolig att förekomma (Deci & 
Ryan, 2000, s. 235). Optimala förhållandena för intern motivation är därmed de som 
tillåter människan att känna sig självständig och kompetent, samtidigt som den interna 
motivationen är mer benägen att blomstra i sammanhang som kännetecknas av en 
känsla av trygg samhörighet (Deci & Ryan, 2000, s. 235). I ett försök att förklara hur 
behoven förhåller sig till varandra återges en illustration av individens behov, där ett 
samhörighetsbehov står för den social kontext i vilket ett självständighetsbehov och ett 
kompetensbehov kan tillfredsställas, där också kompetensbehovet kräver att individens 
behov av självständighet är tillfredsställt. 
 

 
Figur 2. Illustrering av människans tre psykologiska behov och dess förhållande till varandra, skapad 
utifrån SDT. 
 
 
Människans inre behov blir betydelsefulla för alla sorters företag där en önskan finns att 
individen engagerar sig i sin omgivning. Speciellt intressant blir det dock ur ett 
tillväxtperspektiv, där människans medfödda nyfikenhet och naturliga tillväxttendenser 
kan spela en stor roll. Genom att skapa möjligheter som stödjer tillfredsställelsen av 
individens behov skapas gynnsammare förutsättningar för individens interna 
motivation. Vi ser därför anledning till att gå djupare in på dessa medfödda behov hos 
människan och vad som främjar en tillfredsställelse för dem.  
  
Behov av självständighet 
Ett stillat självständighetsbehov bygger på individens upplevelse av valfrihet och 
känslan av att vara initiativtagare i sin funktion eller uppgift. En ökad känsla av 
självständighet kan likställas med att individen känner sig vara ursprung till sitt 
beteende (deCharms, 1968). Ett sätt att uppmuntra anställda att ta ansvar för sin egen 
utveckling och tillväxt är att placera den anställde i centrum för beslutsfattandet när det 
gäller dennes beteenden (Spence & Oades, 2011, s. 44). Externa faktorer som att ge 
valmöjligheter om olika sätt att engagera sig och ingripa i uppgiften tenderar att öka 
känslor av självständighet vilket därmed stärker motivation (Gagné, & Deci, 2005, s. 
332). Genom att företaget förmedlar valmöjligheter i individens beteenden kan en större 
känsla av självständighet skapas; antingen genom att låta den anställde välja vad målet 
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innebär för den eller vilken metod de kan välja för att uppfylla målet (Deci, Eghrari, 
Patrick, & Leone, 1994, s. 119). 
 
Behov av kompetens 
Deci hävdar att människans behov av att känna sig kompetent leder till att människor 
söker efter utmaningar anpassade till sin kapacitet (Deci, 1975, s. 57). Positiv 
kommunikation, optimala utmaningar för individen, resultatdriven feedback, och en 
avsaknad av förnedrande utvärderingar har var och en uppvisats att underlätta 
motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 70). Positiv feedback tillfredsställer behovet av 
kompetens och ökar därigenom den interna motivationen medan negativ feedback 
minskar den (Deci & Ryan, 2000, s. 234-235). Genom att främja känslor av kompetens 
under utförandet av en uppgift kan motivationen ökas (Ryan & Deci, 2000, s. 70). 
Genom att förutsätta att människor har en inre förmåga och att de gör sitt bästa kan en 
VD rikta in människor på sådana uppgifter som de gör väl, fokuserat på saker som 
fungerar och individens personliga resurser och styrkor. En sådan struktur kan ses som 
ett försök att skapa förutsättningar som främjar den anställdas känslor av kompetens. En 
anställd kan därmed också uppmuntras till att fundera över hur sin kapacitet skulle 
kunna utnyttjas bättre inom ramen för sitt arbete, för att fullt kunna dra nytta av 
företagets mänskliga resurser (Spence & Oades, 2011, s. 44). Genom att ge de anställda 
en meningsfull motivering till ett önskat beteende, hjälpa den anställde att försöka förstå 
vilken trovärdig mening som finns för målet kan dessutom känslor av kompetens 
stärkas (Deci et al, 1994, s. 119). 
 
Behov av samhörighet 
En trygg bas av samhörighet är en nödvändig förutsättning för den interna 
motivationen, där samhörighetsbehov står för den social kontext i vilket ett 
självständighetsbehov och ett kompetensbehov kan tillfredsställas. En känsla av 
trygghet och social meningsfullhet gör människans medfödda tillväxttendens mer 
sannolikt att aktiveras, samtidigt som det finns situationer där samhörighet är mindre 
centralt för intern motivation än självständighet och kompetens (Deci & Ryan, 2000, s. 
235). Deci och Ryan menar att de optimala förhållandena för intern motivation är de 
som tillåter en tillfredsställelse av självständighets- och kompetensbehovet, samtidigt 
som den interna motivationen är mer benägen att blomstra i sammanhang som 
kännetecknas av en känsla av trygg samhörighet (Deci & Ryan, 2000, s. 235). Genom 
ett aktivt lyssnande, visad empati och lyhördhet för den anställdes känslor kan en VD 
utveckla en varm förtroendefull relation fokuserad på den anställdes framträdande 
bekymmer kring mål och måluppfyllelse, och därmed skapa en atmosfär som bidrar till 
att tillfredsställa behovet av samhörighet (Spence & Oades, 2011, s. 45).  
 
Möjligheter som stödjer tillfredsställelsen av individens behov är en förutsättning för 
individens interna motivation och internalisering. Utöver att främja tillfredsställelsen av 
individens inre behov av självständighet, kompetens och samhörighet, krävs stöd och 
näring från den sociala miljön för att individens naturliga tillväxttendenser, såsom till 
exempel en intern motivation, ska fungera effektivt (Deci & Ryan, 2000, s. 262-263). 
Ytterligare stöd för självständighet kan även åstadkommas genom att undvika ett 
kontrollerande språk, inklusive användning av befallningar som "måste" och "bör". 
Detta kan bidra till att minska den press som upplevs av människor att anta specifika 
beteenden och istället stödja uppkomsten av egna värderingar att grunda sitt beteende på 
(Ryan et al, 2011, s. 201).  
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3.5 Sammanfattning och analytiskt verktyg 
För att sammanfatta detta teoretiska avsnitt vill vi förtydliga de delar som förklarar hur 
individens arbetsmiljö påverkar den anställdes motivation. SDT handlar om en 
internaliseringsprocess, som går ut på att internalisera ett externt värde till ett internt. 
Detta kan till exempel handla om ett företagsmässigt mål, men som i de beteenden som 
avgör måluppfyllelsen även fyller individens egna mål grundat på att få tillfredsställa 
sina psykologiska behov (Deci & Ryan, 2000, s. 235-236). Genom att internalisera 
företagets mål skapas ett större engagemang av individen. Den anställdes beteenden 
grundar sig då inte på att den måste eller borde, vilket resulterar i ett effektivare och 
uthålligare beteende (Deci & Ryan, 2000, s. 334). 
 
Internaliseringsprocessen förutsätter med att kontroll släpps från externa källor, för att 
ett självbestämt beteende ska existera. Vidare grundar sig individens inre drivkraft på en 
möjlighet till tillfredsställelse av sina inre behov. En arbetsmiljö som stödjer en 
tillfredsställelse av individens grundläggande behov är därmed också ett krav för en 
aktivering av internaliseringsprocessen (Deci & Ryan, 2000, s. 235-236). 
 
Det blir därmed viktigt att se till såväl individens självbestämmande som inre 
psykologiska behov för att förstå hur den inre motivationen skapas och det gäller för 
startupföretagets VD att förstå vilken miljö som tillåter en internalisering av företagets 
mål för att individen ska engagera sig i företagets mål av egen vilja. 
 
Vi vill därmed presentera ett analytiskt verktyg skapat utifrån den forskning Deci och 
Ryan drivit men influerat av det flertal studier vi tagit del. Internaliseringsprocessen 
handlar om att undvika känslan av att individen måste eller förväntas borde engagera 
sig, och snarare skapa förutsättningar för en vilja att engagera sig. Detta skapas dels 
genom att ge efter på sin kontroll och tillåta de anställda att vara självbestämmande i 
sina beteenden men även genom ett erbjudande av möjligheter som stödjer 
tillfredsställelsen av individens behov. 
 
Vi tar med oss teorin kring en internaliseringsprocess till en analys av den syn som 
startupföretagens VD:ar har på intern motivation och förutsättningar för en 
internalisering. Dessa förutsättningar beskrivs i två steg: 
 

(1) En första förutsättning för internaliseringsprocessens är att kontroll måste 
släppas från externa källor för att ge rum åt ett självbestämt beteende där 
individen tillåts styras av sin inre drivkraft. Det som avgör att en individ över 
huvud taget kan internalisera företagets mål handlar därmed om huruvida den 
anställde tillåts bestämma sina beteenden eller kontrolleras. 
 

(2) Det som sedan avgör om individen vill internalisera företagets mål handlar om 
huruvida den kan uppfylla sina inre behov genom en strävan mot det. Här 
fungerar ett samhörighetsbehov som den sociala kontext i vilken ett 
självständighetsbehov och ett kompetensbehov kan tillfredsställas och där ett 
kompetensbehov kräver att individens behov av självständighet är tillfredsställt. 

 
Det analytiska verktyget av internaliseringsprocessen sammanfattar de två stegen på ett 
visuellt sätt, där en tillfredsställelse av den anställdes behov aktiverar en 
internaliseringsprocess förutsatt att den anställde tillåts bestämma sina beteenden. 
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Figur 3. Analytiskt verktyg skapat utifrån inspiration av samtliga nämnda forskare inom SDT. 

 
Det vi därmed vill ta med oss till en analys, är detta analytiska verktyg och hur 
individen tillåts bestämma sina beteenden själv samt exponeras för möjligheter att 
tillfredsställa sina psykologiska behov.  
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4. Praktisk metod 
Den praktiska metoden beskriver hur empirin har samlats in samt hur den har 
bearbetats. I denna studie har all datainsamling skett genom individuella 
telefonintervjuer med personer som innehar titeln VD i de utvalda startupföretagen.  
Urvalet skedde målinriktat och med ett bekvämlighetsurval utifrån att skapa en 
överenstämmelse mellan studiens forskningsfråga och urvalskriterier. Utgångspunkten 
var VD:ar i startupföretag. Genom sammanställning av Almis statligt finansierade 
Inkubatorprogram i Sverige kontaktades de medverkande inkubatorerna för en vidare 
utgångspunkt av möjliga kontaktade företag. Totalt kontaktades 33 företag över mail 
och telefon vilket resulterade i nio inbokade intervjuer. Majoriteten av intervjuobjekten 
var mycket samarbetsvilliga och önskade ta del av studiens slutresultat. Av de inbokade 
intervjuerna fanns två bortfall vilket resulterade i sju genomförda intervjuer där 
samtliga genomfördes under ett tidsspann på fyra veckor. Det empiriska data 
bearbetades kontinuerligt under arbetets gång genom transkribering och färgkodning 
för att göra en tematisk analys enklare att genomföra.  
 
4.1 Forskningsstrategi 
Inom samhällsvetenskaplig forskning är de två mest etablerade forskningsstrategierna 
kvantitativ och kvalitativ metod. Detta utgör den struktur som styr forskaren hur 
metoder används samt hur data samlas in och slutligen analyseras (Bryman, 2008, s.39-
40). Båda metoder kräver objektivitet för att tillföra trovärdighet vilket leder till att 
författarna i en studie måste klargöra valet av undersökning samt en redogörelse för 
dessa teorier samt argumentation (Olsson & Sörensen, 2011, s.100). Detta hade troligen 
varit svårt att uppnå vid ett kvantitativt forskningsperspektiv, då det bygger på generella 
antaganden och ett fokus på förklarande i jämförelse med förstående. Denna studies 
utgångspunkt är en förståelse kring motivation hos anställda utifrån en VD:s syn där vi 
använder oss av SDT som verktyg. Därför har vi valt en kvalitativ metod, som bättre 
anpassar sig kring en djupare förståelse för hur VD:n ser på motivation. Vi kan dock 
inte på förhand uttrycka oss i vad analysen av resultatet kommer att bidra med utifrån 
teorin. Analysen kommer senare att grundas på̊ hur intervjuobjekten sätter ord på sina 
handlingar och sitt perspektiv på ämnet motivation, vilket leder till att resultatet till viss 
del kommer att hamna utanför vår kontroll.  Studiens inriktning lämnas således mycket 
till de intervjuade, trots att designen på intervjuerna har sin grund i SDT som teori men 
där anpassningen utifrån intervjusituation öppnar för en mindre strukturerad design på̊ 
insamlingen av informationen (Bryman, 2008, s.371-373). 
 
4.2 Val av metod för intervjuer och operationalisering  
Utifrån den kvalitativa forskningsstrategin har vi utformat valet av datainsamlingsmetod 
i samband med studiens syfte och frågeställning. Vi vill skapa en förståelse för hur 
VD:n i startupföretag ser på motivationen hos sina anställda utifrån SDT. Enligt 
Bryman (2008, s. 345-347) passar en semi-strukturerad intervjuprocess denna form av 
utgångspunkt. Detta då vi har en stark teoretisk grund att stå på genom SDT där 
intervjuerna utformas utefter denna teori som verktyg. Dessutom väljer vi att genomföra 
en multipel fallstudiedesign som just utgår från att flera fall, i denna studie flera VD:ar i 
startupföretag, som studeras med ett likartat metodologiskt förlopp och sedan likställs 
för en hög grad av förståelse av de sociala händelserna och de unika fallens kontext 
(Bryman och Bell, 2005, s. 89). Detta stämmer väl överens med det syfte denna studie 
utgår från, att skapa en förståelse för hur VD:n i startupföretag ser på motivation utifrån 
SDT. Valet av semi-strukturerade intervjuer motiveras av att svaren tillåter 
intervjupersonen att svara mera fritt utifrån de teman från SDT som intervjuguiden 
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bygger på och på detta sätt skapa en högre grad av förståelse än om vi hade varit för 
styrande och krävt korta svar på frågorna. Dessutom tillåts vi ställa följdfrågor som inte 
ingår i intervjuguiden och genom detta anpassa oss efter individernas olikheter. Det är 
just av stor vikt att ta reda på vad som ligger bakom intervjuobjektens redogörelser 
genom följdfrågor och genom detta individuellt forma intervjuerna (Rubin & Rubin, 
2005, s.30-36). 
 
4.3 Beskrivning av studiens sanningskriterier  
Enligt Bryman (2008, s. 351-352) kan kriterierna för studiens kvalité i en kvalitativ 
studie skilja sig åt från en kvantitativ där vikten kring mätning inte är av lika stor 
betydelse. Istället för att anpassa de traditionella begreppen reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet som snarare är anpassade för att förklara absoluta sanningar som 
sociala fenomen, kan en ny uppdelning göras utifrån vår vetenskapliga utgångspunkt. 
Huvudfokus är istället tillförlitlighet där fyra del-kategorier, trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera finns.  
 
Trovärdighet är motsvarigheten till den kvantitativa studiens interna validitet och den 
kvalitativa studiens motsvarighet till intern validitet och beskriver hur pass trovärdig 
författarens återgivelse av verkligheten är. Genom att vi som författare återger en social 
verklighet vill vi så långt som möjligt få denna verklighet bekräftad av de personer, i 
detta fall främst VD:arna på företagen, som varit en del av den (Bryman, 2008, s. 354-
355). Genom en hög grad av trovärdighet kommer vi kunna argumentera för en större 
tyngd i studiens bidrag.  
 
Genom kvalitativ forskning eftersträvas i normalfallet en djupare förståelse, varpå en 
bred undersökning inte är att föredra som en kvantitativ studie. Det är ett fåtal individer 
med liknande egenskaper som är relevanta. Det gör att det unika i varje person är i 
fokus vilket bidrar till en begränsning att göra resultatet överförbart till en annan 
kontext. Överförbarheten är den andra kategorin kring studiens tillförlitlighet (Bryman, 
2008, s. 355). Genom noga beskrivning av denna specifika kontext kommer dock 
chanserna öka för en möjlig överförbarhet i en liknande studie. Då intervjuobjekten är 
så pass unika i sina egenskaper och uttryck ses möjligheten som liten att kunna överföra 
detta resultat i en vidare annan kontext. Denna studie syftar till att undersöka hur VD:n i 
ett startupföretag ser på motivation utifrån ett SDT-perspektiv, men har avgränsat sitt 
urval av intervjupersoner till enbart svenska VD:ar. Enligt Hofstede 
kulturdimensionsteori har kulturella värderingar runt om i världen en inverkan på 
arbetsplatsvärderingar (Hofstede, 1996) och detta kan komma att avgöra huruvida 
studien går att anpassa utanför en svensk kultur. Sveriges kultur ligger relativt högt på 
skalan för individualism, och associationer för individualism har gjorts med vikten av 
personlig tid, frihet och den personliga utmaningen där samtliga värden understryker 
den anställdes självständighet från organisationen (Hofstede et al., 2010, s. 93; Mirabela 
& Madela, 2013, s. 1515-1517). Sverige är dessutom en extremt feminin kultur där det, 
till skillnad från ett behov av bekräftelse, förmögenhet och materiella tillgångar, snarare 
är arbetsförhållanden och de anställdas deltagande som värderas högt (Hofstede et al., 
2010, s. 141; Mirabela & Madela, 2013, s. 1513-1514). 
 
Det tredje kriteriet är pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet enligt Bryman (2008, 
s. 355). Detta kan förklaras som den grad av transparens som författarna uppvisar i 
studien och motsvaras av det kvantitativa kriteriet för reliabilitet. Genom att tydligt 
beskriva de olika faserna i forskningsprocessen kan en hög pålitlighet uppnås. Del-



!
26 
!

kriterie fyra i studiens tillförlitlighet handlar om hur vi som författare varit objektiva 
och inte låtit personliga värderingar och åsikter spela in i våra tolkningar av data och 
teori. Även kallad möjlighet att styrka och konfirmera, vilket kan förkortas att agera i 
god tro (Bryman, 2008, s. 355-356). Det är omöjligt att agera objektivt i en tolkande 
ansats som denna studie har, varpå vår utgångspunkt varit att genom kapitlet kring 
förförståelse redogöra för våra förkunskaper inom ämnet motivation och övriga aspekter 
som kan påverka vår tolkning av resultatet (Bryman, 2008, s. 355-356). 
 
Samtliga kriterier kommer att diskuteras utifrån studiens genomförande i det avslutande 
kapitlet slutsatser.  
 
4.4 Urval av intervjupersoner 
Resonemanget för urvalet grundas i studiens problemformulering, syfte samt 
frågeställning. Sverige är ett land där startupföretag är högst synliga och där antalet nya 
företag som startar per år har ökat stadigt sedan 2003, se figur 4 (Ekonomifakta, A, 
2015). 
 
Främjandet av entreprenörskap och innovation går självklart att identifiera från många 
håll, men en plats för detta är just företagsinkubatorer. Framgångsrikt drivet kan en 
inkubator bistå som en viktig roll för utvecklingen av en ekonomisk utveckling 
(Perdomo Charry et al., 2014. s.43) även om det alltid finns motargument till vikten av 
dess roll. Detta bidrog till att vi genom inkubatorer skapade en urvalsram för att hitta 
lämpliga startupföretag.  
 

 
Figur 4. Utveckling över nystartade företag, Sverige per år tillväxtverket (Ekonomifakta, A, 2015). 
 
Denna studie utgår som beskrivet från ett urval av VD:ar från startupföretag som håller 
en viss nivå på antal anställda. Ett målstyrt urval är en logisk urvalsmetod vid en 
kvalitativ studie som denna. Det kan med fördel genomföras i flera nivåer där det första 
av tre i denna studie utgår från underökningens mål och kriterier (Bryman, 2008, s. 350-
351). I vårt fall är ett kriterier att det skall vara en VD, ett andra att det skall vara ett 
startupföretag, ett tredje att det säkerställa att företaget skall ha tillväxtambitioner och 
det fjärde att det inte får vara för stort i måttet antal anställda. Det sista kriteriet bygger 
på att VD:n skall ha en närmare kontakt med de anställda. Genom att tillgodose ett av 
kriterierna gällande startupföretag och till viss del tillväxtfas-kriteriet, utgick vi från det 
Svenska inkubator-programmet, även kallat BIG Sweden (Business Incubation for 
Growth Sweden) där totalt 42 stycken inkubatorer i Sverige ingick. De 26 främsta 
gällande kvalitativ verksamhet och kvantitativa resultat från respektive inkubator har 
därefter tilldelats en resultatbaserad driftfinansiering (Almi Företagspartner AB, 2014, 
s. 62). En samlad tabell över dessa 26 inkubatorerna i BIG Sweden går att se i tabell 1. 
Anledningen till att vi utgår från dessa inkubatorer är att de får stort finansiellt bidrag 
från statligt ägda Almi för att skapa växande lyckade startupföretag. Närmare bestämt 
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utifrån uppfyllda resultatkrav inom utveckling av företag med fokus på innovation, 
tillväxt och export (Almi Företagspartner AB, 2014, s. 2).  
 
Utifrån detta har ett bekvämlighetsurval genomförts från ovan nämnda begränsningar av 
den valda populationen (Bryman & Bell, 2005, s. 496). Detta består alltså av ett urval av 
undersökningspersoner som genom tillfällighet är tillgängliga eller har möjlighet att 
delta i studien (Bryman, 2008, s. 194). Samtliga 26 inkubatorer kontaktades över mail 
och uppföljning över telefon vid uteblivet svar, där motivet var förslag på innovativa 
startupföretag som sitter eller har suttit på inkubatorn samt har en viss anställningsnivå. 
Dessutom har inkubatorernas hemsidor nyttjats för att utöka urvalsramen av företag 
anknutna till inkubatorerna. Spridningen av deltagande intervjupersoner är över hela 
Sverige. 
 
Storlekskriteriet utifrån antalet anställda har sin grund i de välanvända 
storleksklasskriterierna för företag där vi från början utgått från mikroföretag, som 
egentligen avgränsas till 1-10 anställda (Ekonomifakta, B, 2015). Som tidigare 
beskrivet motiveras detta då mindre forskning genomförts inom motivationsstudier på 
mindre företag samt att fallen med VD:n nära sina anställda är av intresse. Efter 
svårigheter att få tag på möjliga intervjuobjekt var det svårt att hålla sig till detta 
kriterium varför vi har sträckt oss till en övre gräns på 15 anställda. Detta anses inte 
vara avgörande för studiens betydelse, utan var från början ett riktmärke för att VD:n i 
företaget skall ha en närmare kontakt med de anställda. En tydlig fråga i intervjuguiden 
bekräftar att det finns, eller nyligen har funnits en sådan organisationsstruktur att VD:n 
har hand om samtliga personalfrågor på företaget. Under 2014 bestod Sveriges 
mikroföretag för 22,44 % av antalet registrerade företag vilket är den näst största 
gruppen utifrån storleksklass efter enmansföretag på 74 % (Ekonomifakta, B, 2015). 
Anställningsstorleken ses i detta fall som en måttstock på hur välstrukturerade ramarna 
kan vara för bolagets anställda. Genom att välja bort de företag som är större än 
mikroföretag minskar risken för att ramarna blivit för satta gällande arbetsuppgifter och 
framförallt att sannolikheten är högre att VD:n har en direkt relation till samtliga 
anställda på bolaget.  
 
Efter detta har VD:n på företagen kontaktats genom mail och uppföljning över telefon. 
Detta kan ses som den andra urvalsnivån för vår studie utifrån Bryman (2008, s. 350), 
kriteriet med VD:n och kriteriet VD. Samtliga som kontaktas har logiskt sett inte 
deltagit utan de måste bekräfta sitt deltagande innan vilket bidrar till en utgångspunkt att 
vi intervjuar så många tills vi fått en empirisk mättnad. Samtliga intervjupersoner som 
deltagit har fått förklara sina tillväxtambitioner vilket bidrar till bekräftelse av det sista 
urvalskriteriet där även samtliga deltagande uppfyllde detta.  
 
En sammanställning av utfallet vid kontaktandet av inkubatorer och VD:n på 
startupföretag redovisas i tabell 2. 
 
I insamlandet av data upplevdes att det funnits vissa svårigheter kring deltagandet till 
intervjuerna. Enligt Bryman (2008, s. 436) är det mycket svårt att veta när en mättnad 
insamlat data är uppnådd och inga riktiga kriterier finns för detta. Detta innebär att vi 
som författare måste göra en subjektiv bedömning när detta är uppnått. Vi hade gärna 
haft med samtliga nio från början deltagande intervjupersonerna, men på grund av att 
flera av dessa flyttade fram sina intervjuer och två till sist blev bortfall på grund av att 
det blev orimligt att genomföra intervjuerna så långt fram i tiden blev utfallet sju 
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deltagare. Vi ser fortfarande detta som en till stor del mättnad av data utifrån dess 
innehåll. Till försvar menar Bryman även att den kvalitativa studien inte påverkas i lika 
stor utsträckning av respondentbortfall som en kvantitativ studie (2008, s. 351).  
 
Tabell 1. Inkubatorer representerade i inkubatorprogrammet BIG Sweden som uppfyller kravet för 
Summit, Sveriges mest tillväxtorienterade inkubationsmiljöer (Almi 2014 Företagspartner AB, s.63). 
INKUBATOR ORT 
1 ArcticBusiness Incubator  Luleå̊, Skellefteå̊  
2 Umeå̊ Biotech Incubator  Umeå̊  
2 Uminova Innovation  Umeå̊  
3 Åkroken Sundsvall  
4 Movexum  Gävle  
5 Teknikdalen  Borlänge  
6 Uppsala Innovation Center, UIC  Uppsala, Östhammar  
7 Uppsala Innovation Center, UIC  Södertälje  
8 Create  Västerås, Eskilstuna  
9 Inova  Karlstad  
10 STING  Stockholm  
11 Inkubera  Örebro, Karlskoga  
12 Lead  Linköping, Norrköping  
13 Gothia Science Park  Skövde  
14 Science Park Jönköping  Jönköping  
15 Inkubatorn i Borås  Borås  
16 Sahlgrenska Science Park  Göteborg  
17 Chalmers Innovation  Göteborg  
18 Encubator  Göteborg  
19 GU Holdning Göteborg  
20 Företagsfabriken i Kronoberg  Växjö  
21 Science park Halmstad Halmstad 
22 Blekinge Business Incubator  Karlshamn, Karlskrona, Ronneby  
23 Ideon Innovation  Lund  
24 Lund Life Science Incubator  Lund  
25 Minc  Malmö  
26 Kalmar Scinece Park Incubator  Kalmar  

 
Tabell 2. Sammanställning av utfallet vid kontaktandet av deltagare i studien.  
Antal kontaktade 
inkubatorer 

Antal 
besvarade 

Antal kontaktade 
företag/VD 

Antal 
inbokade 

Antal 
genomförda 
intervjuer 

26 7 33 9 7 
 
4.5 Utformning av intervjuer 
Då denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur VD:n i startupföretag ser på 
motivation utifrån SDT anser vi som tidigare beskrivet att semistrukturerade intervjuer 
är att föredra. Då SDT bygger på ett antal teman som skall beröras men har stora 
möjligheter kring egen tolkning och utforma svaren på sitt egna sätt passar denna 
struktur på intervjuguide väl. Dessutom vill ve se möjligheter att utveckla och bidra till 
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SDT vilket också möjliggörs då följdfrågor och frågor som inte ingår i guiden kan 
ställas, samt i en icke strukturerad ordning utifrån vad intervjupersonen svarar och 
vägleder samtalet vidare på (Bryman, 2008, s. 415). Detta skapar en flexibel 
intervjuprocess som även passar studiens syfte och frågeställning.  
 
Intervjuerna är utformade utifrån en inledande del för att därefter utgå från SDT och den 
teoretiska referensramen. Den inledande delen fokuserar på bakgrundsinformation där 
intervjupersonen har möjlighet att beskriva företaget, dess egen bakgrund och karriär, 
vilka erfarenheter kring personalfrågor den innehar samt tillväxtambitionerna för 
företaget som även är ett av kriterierna för att urvalet skall uppnås enligt ovan.  
 
Därefter har intervjun till början formats utifrån relativt öppna frågor kring 
intervjupersonernas syn på motivation som t.ex. ”Vad som är viktigt för att motivera 
anställda” och ”Hur man märker att de är motiverade”. Därefter har vi utgått från SDT 
och ställt frågor utifrån det analytiska verktyg som skapas utifrån teorins 
internaliseringsprocess och dess förutsättningar vad gäller kontroll/självbestämmande 
och individens psykologiska behov. Ordningen på hur dessa ämnen har behandlats vid 
intervjutillfällena har anpassats utifrån varje enskilt tillfälle och vad som känts naturligt. 
Detta anser Bryman är logiskt för en semistrukturerad intervju (Bryman, 2008, s. 415). 
Se intervjuguide i bilaga 1. 
 
4.6 Datainsamling 
En urvals-ram utifrån samtliga företag som uppfyller sysselsättningskriteriet och har en 
anknytning till inkubatorerna i BIG Sweden-programmet resulterade i att möjliga 
intervjuobjekt hade stor geografisk spridning. Detta medförde att vi utgick från att 
samtliga intervjuer skulle genomföras över telefon. Det kan finnas viss fördel att 
genomföra kvalitativa intervjuer över telefon då det kan vara lättare för intervjuaren att 
ställa samt för respondenten att svara på känsligare frågor. Dessutom hade inte fysiska 
intervjuer varit möjliga utifrån dem som valde att medverka i studien utifrån tidsspannet 
och resekostnader (Bryman, 2008, s. 432).  
 
Intervjuerna bokades in löpande per mail eller telefon vid en tidpunkt respondenten 
hade möjlighet att medverka. Ett informativt mail sändes ut i samband med bokningen 
av intervjun där respondentens roll och i studien presenterades samt möjligheterna att 
vara anonym. Inför varje intervju skickades dessutom ett mail ut med en påminnelse 
samt en kort förklaring vad intervjun kommer behandla. Intervjuerna bokades in för tre 
veckor men på grund av förhinder för två intervjuobjekt flyttades dessa till en fjärde 
vecka.  
 
Intervjuerna inleddes med en kortare presentation av oss själva och studien samt ett 
klargörande att deltagandet var frivilligt, anonymt och att intervjun kommer spelas in 
vilket även krävde samtycke från respondenten. Valet att spela in intervjuerna har flera 
fördelar, bl.a. att våra undermedvetna tolkningar under intervjun kan kontrolleras i 
efterhand, analyser kan genomföras av mer än en person flera gånger samt säkerställa 
att analysen inte är färgad forskarnas värderingar (Bryman, 2008, s 428). Som tidigare 
beskrivit inleddes den formella starten på intervjun med ett antal standardfrågor kring 
respondentens biografi, företagets bakgrund och tillväxtambitioner innan själva 
frågeställningen utifrån teorin påbörjades. Något som rekommenderas (Ryan, 2004, s. 
48) för att få personen att slappna av och prata om delar den har stor kunskap kring. 
Längden på intervjuerna varierade mellan 26:30 och 43:17 minuter (samtliga intervjuers 
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tid och access återfinns i bilaga 2) beroende på hur mycket tid personerna kunde avsätta 
samt hur detaljerade de var i sina svar, en variation vi författare inte kunde styra över. 
Samtliga intervjupersoner såg stor nytta i studien och ville gärna ta del av den i 
efterhand. 
 
4.7 Hinder vid datainsamling 
Sju intervjuer har genomförts med personer med titeln VD på sju olika företag. 
Samtliga samtal skall ses som unika och beroende av varje respondents sätt att skildra 
sin uppfattning av de ställda frågorna. Detta medför att svaren till stor del skiljer sig åt 
vad gäller innehåll men även utförlighet. Totalt bokades 9 intervjuer in med VD: 
positioner på startupföretag men tyvärr fanns ett bortfall på två stycken där vi försökte 
flytta fram intervjun flertalet gånger på grund av tidsbrist hos intervjupersonerna. Till 
sist fanns inte tillräckligt med tid kvar för att bearbeta ny empirisk data varpå dessa fick 
lov att omvandlas till bortfall. 
 
4.8 Databearbetning och analys av intervjudata 
Intervjuerna spelades samtliga in över telefon eller skype (telefonsamtal) för att 
underlätta transkriberingsarbetet av all empiri. Detta genomfördes för att underlätta 
analysen av vad de intervjuade har sagt, för att förbättra vårt minne av de snabba 
tolkningar som genomfördes under intervjun samt för att upprepade genomgångar kan 
göras av insamlad data (Bryman, 2008, s. 428). Bearbetning av inspelad data 
genomfördes under processens gång efter varje avslutad intervju. Detta kan vara en 
fördel för att inte för stort arbete av detta skall ske under en kortare period, då det kan 
bli övermäktigt. Dessutom menar Bryman (2008, s. 429-430) att den analyserade 
insamlade empirin många gånger leder till nya teman och utvecklandet av det teoretiska 
ramverket och även en förändrad frågeställning. Bearbetningen gjordes genom 
ordagrant transkribering till text av samtliga intervjuer. Efter genomförda 
transkriberingar har samtlig data skickats till respektive intervjuperson för möjlighet till 
korrigering och tillägg. Något som vi ser som väsentligt för att skapa en högre kvalité 
på det data som används i studien och minska risken för missförstånd som kan färga 
resultatet. Under transkriberingen har även nya alias tillgivits de intervjuade då samtliga 
har utlovats anonymitet. Dessutom har stor vikt legat på att omformulera och beskriva 
personer och företag på ett sådant sätt att det inte går att utläsa vilka dess sanna identitet 
är.  
 
Efter transkribering av samtlig data har färgkodning genomförts för att lägga en grund 
till analysen. Vi har arbetat med tematisering huvudsakligen utifrån det analytiska 
verktyget där nyckelord kopplats till respektive område från teorin. Utifrån 
internaliseringsprocessen och intern motivation grundas analysen på 
internaliseringsprocessens förutsättningar; kontrollerat kontra självbestämt beteende 
och individens grundläggande behov. De tre individuella behoven ligger till grund för 
en vidare tematisering utifrån VD:ns syn på ett främjande av individens 
självständighetsbehov, kompetensbehov samt samhörighetsbehov. Se även 
intervjuguiden i bilaga 1 för frågorna som ligger till grund för huvudtemana och även 
nyckelorden. 
 
Att påbörja kodning så tidigt som möjligt är att föredra då det ökar förståelse och kan 
bidra till anpassning av teorin samt minska arbetsbördan i slutet (Bryman, 2008, s. 523-
524). Båda forskarna har genomfört färgkodning för att få två synsätt på tolkandet i 
uppdelningen utifrån varje tema i den teoretiska referensramen. Ett ambitiöst arbete har 
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lagts ned att generera många koder vilket även det är en fördel för att öka kreativiteten 
till analysen utifrån den teoretiska referensramen (Bryman, 2008, s. 525). Det fortsatta 
arbetet med empiri i analysen bygger på teman från teorin som har kodats enligt ovan 
nämnda process, där empirin omformulerats och omstrukturerats utifrån ett berättande 
perspektiv samt kritiskt granskats igen utifrån teorin. De viktigaste uttalandena från 
intervjuobjekten redovisas som citat.  
 
4.9 Kritik av primärkällor 
Samtliga primärkällor använda i denna studie utgår från den datainsamling som skett 
genom kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuobjekt har utgått från inkubatorer i 
inkubatorprogrammet BIG Sweden som har använts vid urvalsramen. Detta kan alltid 
kritiseras då dessa företag blivit rekommenderade av inkubatorn de har fått eller får stöd 
av. Dock ses det som en liten risk att denna rekommendation skall ha påverkat det 
empiriska underlag som framkommit genom intervjuer hos bolagets VD, att det skulle 
ha en direkt påverkan på hur VD:n ser på motivation hos anställda ses som osannolik.  
 
Då företag ofta har incitament att kommunicera goda resultat utåt finns en risk att 
respondenten snedvrider en verklig bild av hur motivationskulturen är på företaget. Att 
den framställs som bättre och mer positiv än den är i verkligheten. Exempelvis för att 
information till anställda i organisationen inte skall komma fram eller att företagets 
status blir nedfläckat. Genom anonymitet minskar dock risken för detta avsevärt vilket 
även beskrivits tidigare i metodavsnittet. Då samtliga intervjupersoner och dess företag 
är anonyma har vi en tilltro till att de uttalande som intervjupersonerna har gjort 
återspeglar en rättvis bild av den syn som VD:n har kring motivation hos sina anställda. 
 
4.10 Forskningsetiska aspekter  
Detta avsnitt syftar att redogöra för de etiska aspekter denna studie kan vidröra samt 
vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en god etisk nivå på studien. Några av 
de vanligaste svenska etiska principerna för forskning kravet på information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande (Bryman & Bell, 2011, s. 137).  
 
Informationskravet 
Detta innebär att berörda parter, i detta fall kontaktade på inkubatorer men framförallt 
intervjuobjekten på företagen, har informerats tydligt kring studiens syfte och om vilka 
momenten är under deltagandet (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Genom utskick via e-pst 
där vi beskrivit studiens syfte och information om viktiga teman som kommer tas upp 
under intervjun anser vi att detta krav har blivit uppfyllt.  
 
Samtyckeskravet 
Detta krav utgår från att de deltagande intervjupersonerna har en förståelse kring att 
deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta intervjun om de skulle vilja 
(Bryman & Bell, 2011, s. 137). Genom att i mailform och över telefon upprepat 
tydliggöra att det är frivilligt att deltaga samt att de har möjlighet att få sina bidragande 
empiriska delar borttagna om så önskas under hela forskningsprocessens gång anser vi 
att detta har blivit uppfyllt. Dessutom har de under intervjun inte behövt svara på frågor 
som känns obekväma eller på grund av annan anledning.  
 
Konfidentialitetskravet 
Dessutom är det av stor vikt att samtliga uppgifter som inhämtas av detta fall främst 
företagen och personerna i intervjun behandlas med största konfidentialitet om det inte 
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redan är publik information (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Detta är extremt viktigt i 
denna studie då samtliga intervjuade i detta fall är anonyma, vilket gör att beskrivande 
information utöver företagsnamn som kan kopplas till just detta specifika företag 
noggrant granskas innan publiceras i text i studien. Dessutom får insamlad information 
kring intervjuobjekten endast användas i forskningsändamål (Bryman, 2008, s. 131-
132). 
 
Nyttjandekravet 
Detta innebär att vi som forskare inte skall nyttja personlig information som 
intervjupersonerna delger oss i ett felaktigt syfte (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Det 
finns alltid en risk att VD:ns uttalanden kring synen på motivation och anställda 
frambringar känsliga uttalanden. Genom anonymiteten skyddas både företaget och 
VD:n samt möjliggör för mer sanna uttalanden av intervjupersonen.  
 
Samtliga företag visade ingen direkt skepsis kring publicerandet av intervjun inom detta 
ämne så länge de fick vara anonyma. En person beskrev en viss oro kring en möjlig 
publicering av inspelningen innan han förstod att anonymitet skulle råda samt att denna 
inspelning endast skulle användas till transkribering för studien. En diskussion kring 
studiens legitimitet utifrån företagens anonymitet eller ej fanns i början av 
forskningsprocessen. Dock ansåg vi att företagsnamn och respondentens namn inte var 
ett krav för detta utifrån studiens syfte. Desto viktigare ansåg vi att personen och 
företaget i fråga kunde ge utförliga uttalanden om brister kring motivation och inte 
känna sig låst utifrån informationens publicitet.  
!
!  
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5. Empiri och analys 
I detta avsnitt kommer resultatet av de empiriska observationerna att presenteras och 
analyseras tillsammans med den teoretiska referensramen. Avsnittet börjar med en 
presentation av intervjupersonerna där namnen är fiktiva efter att samtliga 
intervjuobjekt tilldelats anonymitet. En tabell över varje persons karaktäristiska drag 
samt tid och hur de upplevts under intervjusituationen finns sammanställt i bilaga 2. 
Vidare presenteras en analys av insamlad data utifrån det analytiska verktyg som 
skapats utifrån teorikapitlet. 
 
5.1 Presentation av intervjuobjekt 
 
5.1.1 David 
David arbetar i ett forsknings- och utvecklingsbolag som tagit fram en metod för att 
sänka tillverkningskostnaderna för bland annat högteknologiskt isoleringsmaterial. 
David är VD och delägare i bolaget sedan fem år tillbaka i samband med att bolaget 
kommersialiserades efter mångårig verksamhet finansierad genom stödmedel. Han är 50 
år idag, utbildad civilingenjör i maskinteknik och har över 20 års erfarenhet inom 
entreprenörskapsorganisationer och tillväxtbolag med inriktning på bl.a. materialteknik 
och IT. Både som entreprenörer själv och konsult med en stor fascination till just 
entreprenörsbolag. Företaget etablerade sig direkt på den internationella marknaden och 
har ambition att växa till Asien och Nordamerika. Idag består bolaget av totalt 10 
anställda. 
 
5.1.2 Krister 
Krister arbetar i ett IT-konsultbolag verksamt på västkusten i Sverige. Tillsammans med 
en till person startade Krister verksamheten 2012 för att idag ha utvecklats till 
ytterligare fyra anställda vilket medför att de totalt är sex personer idag. Krister är VD i 
bolaget och drev från mitten av -90 talet ett annat egenstartat liknande bolag som växte 
till maximalt 12 anställda tills han startade detta 2012. Företagets tillväxtambitioner är 
relativt aggressiva och hoppas på att dubblera omsättning på 10-12 år.  
 
5.1.3 Jan 
Jan är VD och en av två grundare till ett mjukvaruutvecklingsbolag, grundat 2007 men 
kommersialiserades under 2009. Produkten testar och förbättrar IT-nätet hos främst 
Telecom operatörer. Jans bakgrund grundas i en civilingenjörsexamen i datateknik och 
flera år på större svenska Telecom-bolag.  Dock är han självlärd inom företagande 
precis som sin medgrundare. Det finns ingen direkt tidigare erfarenhet kring 
personalansvar utan detta har också vuxit fram i rollen som VD. Startupföretaget har 
vuxit mycket det senaste året och är idag 15 anställda och Jan menar att han har bra koll 
på hela företaget, dock närmst med två underchefer i ledningsgruppen. För ett år sedan 
och tidigare hade Jan en närmare kontakt och höll i samtliga medarbetarsamtal, då 
organisationen var mindre. Företaget växer med ca 30-40 % årligen men de har 
ambition att växa betydligt fortare då de arbetar enbart på en internationell marknad.  
 
5.1.4 Niklas 
Niklas är VD för ett teknikföretag som försöker kommersialisera konstruktionslösningar 
för en viss typ av förnyelsebar energikälla. Det startade 2009 och han har varit VD i två 
år och tillika delägare i bolaget idag. Totalt består företaget av 12 anställda och Niklas 
har många års erfarenhet av personalansvar och ledandet av liknande teknikföretag samt 



!
34 
!

även större företag med över trettio anställda. Den potentiella marknaden för produkten 
är global och de har stora ambitioner att kommersialisera tekniken och ta en 
marknadsledande position. På arbetsplatsen är de flesta yngre än Niklas och många är 
nyexaminerade från tekniska högskolan eller har en kortare arbetslivserfarenhet. 
 
5.1.5 Mikael  
Mikael är VD för ett tekniskt företag i Mellansverige som genom forskning utvecklat en 
teknik för en viss form av tillverkning av metall. Som aktiebolag har företaget funnits 
sen 2009 men ej haft anställda förrän 2012 då en av de tre grundarna, där Mikael är en 
av dem, anställdes på deltid för att söka finansiering. Sen hösten 2014 har en ny fas 
inletts där det nyanställts och idag är de fyra stycken i bolaget och en femte är i 
rekryterings fasen. Mikael är tekniskt utbildad liksom de övriga grundarna med en viss 
erfarenhet från arbete med mindre bolag och uppstartsbolag där detta är det tredje i 
ordningen. Tillväxtambitionerna i bolaget är goda och det är för tillfället en hype kring 
deras produktfält vilket han ser kommer bestå på längre sikt.  
 
5.1.6 Axel  
Axel är VD och grundare till ett konsultbolag inom teknik och management som 
startade under 2013 där de idag är totalt åtta anställda. Han har tidigare erfarenheter som 
underchef från större bolag, ej som VD, med mycket arbete kring rekrytering och 
personalansvar för olika projektgrupper. Han menar att mycket av dagens uppgifter 
följer de tidigare han hade med fokus på affärsutveckling. Företagets tillväxtambitioner 
är att om fem år växt till tjugo anställda och redan under detta år planeras tre ytterligare 
rekryteringar.  
 
5.1.7 Lars 
Lars är en av två grundare och idag VD i ett skånskt företag som utreder, projekterar 
och förvaltar anläggningar inom energibranschen. Det startade 2006 och sysselsätter 
idag 9 anställda. Lars har en bred bakgrund som elektroingenjör och har arbetat som 
chef för statliga organ med över 100 anställda under sig, med byggande och förvaltning 
av fastigheter och järnväg bl.a. innan han började som VD 2010. Lars är delägare idag 
tillsammans med flera av de anställda i företaget men majoriteten ägs av ett större 
internationellt företag. Tillväxtambitionerna är goda och de förväntar sig att vara ca 15-
20 anställda 2017.  
 
5.2 Internaliseringsprocessen 
Startupföretagets mål är ett externt värde för individen, men måluppfyllelsen kan tillåta 
beteenden som utöver företagets mål även kan hjälpa individen uppnå sina egna mål. 
När de beteenden som efterfrågas av företaget är beteenden som individen själv kan 
uppfylla sina egna behov genom, skapas en motivation till uppgiften som drivs av 
individen själv (Deci & Ryan, 2000, s. 235-236). Samtliga av startupföretagens VD:ar 
pratar om hur viktigt det är att individen är intresserad av det företaget sysslar med, där 
alla är tydliga med att det måste finnas ett inre motiv till att arbeta. Anställda måste 
tycka att jobbet är roligt, och Lars menar att: 
 

”Måndagmorgon när klockan ringer halv sju så skall man känna att det här är kul, 
jag vill gå till jobbet!” 

 
Niklas menar att uppgifter måste vara spännande och rimma väl med de förväntningar 
som olika individer har. David menar att grunden för motivation är att det finns en i 
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grunden stark fascination för det företaget gör. Mikael beskriver att det måste finnas just 
en inre motivation och att den anställda måste känna en stolthet att få vara med på 
startupföretagets resa. Jan menar i sin tur att det är viktigt att de anställda älskar det 
företaget gör och menar att utan passion och glöd uppnås inte önskvärt resultat. 
 
Allmänt talar intervjupersonerna om att individen ska vilja arbeta, men för detta måste 
utrymme ges till individens självbestämmande (Deci & Ryan, 2000, s. 232-233). Det 
som dock avgör att en individ över huvud taget kan internalisera företagets mål till sitt 
eget är huruvida den själv tillåts bestämma sitt beteende. Internaliseringsprocessen 
förutsätter därmed att kontroll släpps från externa källor för att lämna plats för ett 
självbestämt beteende (Gagné, 2009, s. 573). Vidare baseras individens inre vilja på en 
tillfredsställelse av individens inre behov. Vi kommer därmed rikta in denna analys på 
intervjupersonernas syn kring de två områden som skapar förutsättningar för 
internaliseringsprocessen: (1) hur den anställde tillåts bestämma sina beteenden eller 
kontrolleras, samt (2) hur en tillfredsställelse av den anställdes psykologiska behov 
främjas. 
 
5.2.1 Kontrollerat kontra självbestämt beteende 
Jan anser att det är viktigt att inte de anställda ser arbetet som en plikt utan snarare som 
en förmån i att får engagera sig i företaget. Den plikt som Jan pratar om kan likställas 
med en extern reglering (Deci & Ryan, 2000, s. 236). Lars anser att hans anställda i 
naturen har en inre drivkraft och där hans uppgift snarare handlar om att rikta dem åt 
rätt håll. Enligt SDT är ett självbestämt beteende mer uthålligt än ett kontrollerat (Deci 
& Ryan, 1987, s. 1028) och David menar att: 
 

”Nyckeln är egentligen att ha en bra person och så får den personen egentligen göra 
som den personen vill. Lösa alla problem, sköta sitt eget och ta egna initiativ i den 

rollen, det är då du får ut full kraft av en person. Ska du börja styra och kontrollera, då 
tappar folk energi.” 

 
Krister berättar att han tydligt kan se att hans anställda är motiverade, framförallt genom 
hur personer lägger ned extra tid och resurser på saker som det tror på. Detta tyder på en 
internalisering av företagets mål till något som inte bara är externt reglerat, då ett 
externt reglerat beteende skulle upphöra när regleringen försvann (Deci & Ryan, 2000, 
s. 236-237). Övertid är ett bra exempel på detta. Det finns ingenting som tvingar dem att 
stanna kvar, det är något de gör av en intern reglering inom sig själva. Krister berättar 
att företaget hittills aldrig har behövt beordra övertid av sina anställda och menar att de 
anställda själva vet när övertid behövs. Krister lägger stor vikt på att hans medarbetare 
får vara självbestämmande och själva avgöra när arbetet kräver att de jobbar över. På så 
sätt fungerar företaget utan att någon säger åt dem att arbeta. 
 
Jan har med externa medel försökt skapa lite extra engagemang utanför arbetstid, där 
han vill erbjuda sina anställda pengar som kompensation för att några timmar kvällstid 
arbeta med ett intressant område, snarare än beordrad övertid. Jan menar att det finns en 
pool med utmaningar som företaget behöver lösa gällande framförallt utveckling, men 
där han menar att de ekonomiska incitamenten kopplade till erbjudandet gjort att idén 
inte alls gett framgång. Han menar vidare att pengar inte fungerar som morot när det 
kommer till att skapa motivation, i vart fall inte proaktivt. Såväl Lars, Krister, Axel, 
David och Jan är skeptiska inför att använda pengar som motivator att utföra det dagliga 
arbetet. Mängden lön samt uppfattningen om rättvis lön har konstaterats inte vara 
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relaterad till behovstillfredsställelse och motivation (Olafsen et al., 2015, s.9), något 
som flera av intervjupersonerna håller med om. Lars, Axel, Krister och David menar att 
det handlar om att ha en acceptabel och bra marknadsmässig lön, där Axel även säger 
att det är viktigt att de anställda ska kunna känna att de får så pass bra betalt att de inte 
skall behöva jobba ihjäl sig för att tjäna lite mer. Snarare menar Jan, tillsammans med 
Krister, Lars och Niklas att pengar kan fungera som en bra retroaktiv motivator som 
visad uppskattning i att de anställda gjort något bra kopplat till individens 
kompetensbehov, snarare än en muta. Krister säger: 
 

”Det kanske är samma peng, men är den oväntad så blir man glatt överraskad.” 
 
Detta blir även ett sätt att förmedla att företaget går bra, något Krister tycker är viktigt 
att vara ärliga med. Lars är också i tron om att bonus kan ge en ökad motivation: 
 

”Företagets mål är ju mer eller mindre roliga, och roliga mål jobbar man ju 
förmodligen hårdast med. Där kommer pengabonusen in, men det är viktigt att det görs 
tydligt så att man förstår vad det handlar om och det är viktigt att det inte divergerar 

mellan de anställda individerna så att firman funkar på ett bra sätt.” 
 
Niklas menar att om en anställd löser en uppgift på ett bra sätt och som gör att det går 
bra för företaget kan en rörlig ersättning vara ett sätt att visa uppskattning. Mikael 
menar att en provisionsbaserad lön kan skapa en motivation till att välja intressanta 
kunder vilket uppmanar till en kreativare insats från den anställde. En sådan rörlig 
ersättning kan på så vis skapa ett personligt mål för individen i företagets mål. Trots att 
motivationen är extern, så blir beteendet mer självbestämt där individen tillåts arbeta 
mot målet frivilligt och medvetet om det gynnar individens inre mål och värderingar 
(Deci & Ryan, 2000, s. 236-237). Ett annat sätt att få de anställdas och företagens mål 
att sammanfalla är genom ett delägarskap, som flera av intervjuerna föreslår som ett sätt 
att påverka motivationen. Axel menar att individer motiveras väldigt olika av pengar 
och att det därmed är svårhanterat. Däremot tror han starkt på att man som anställd ska 
känna en möjlighet att bli delägare på sikt, där den känslan kan fungera som en mer 
långsiktig motivator. Detta instämmer även Lars i, som menar att ett delägarskap är ett 
sätt att skapa engagemang till företaget. Majoriteten av Lars anställda är även delägare i 
företaget och att få sina anställda att arbeta mot målet blir därmed naturligt, då 
företagets mål på ett kopplas till individens mål. Även Mikael har funderat kring detta 
och i möjligheten att kunna ge ut aktier till nyckelpersoner i bolaget. 
 
Startupföretagens mål, vad än de syftar till att uppnå, är alltid ett externt värde för 
individen. Det innebär inte att måluppfyllelsen behöver vara kontrollerad och externt 
reglerad (Deci & Ryan, 2000, s. 235-236). För att kunna ge efter på kontroll menar flera 
av intervjupersonerna att det är viktigt att de anställda känner till företagets mål. Ett 
otydligt externt värde är omöjligt att internalisera, oavsett om individen ges alla 
förutsättningar för det. Så länge individen inte vet var den ska, kan den inte identifiera 
beteenden som ska leda den dit. Jan berättar att kommunikation och vision är otroligt 
viktigt när det gäller att motivera sina anställda och att det är viktigt översätta företagets 
rörelse för dem: 
 

”Varför rör vi oss, vart är vi på väg? Vissa individer har ingen uppfattning om att vi 
rör oss överhuvudtaget. Är vi på ett hav, i en hamn eller var är vi - navigeringen är 
viktig att kommunicera. Vad krävs för att flytta båten härifrån och dit? Vad är det vi 



!
37 
!

behöver göra? Vi måste vara fler som ror och fler som styr och ställer och som driver 
båten framåt. Företaget är inte en one man show.” 

 
Att kommunicera målet både tillåter individen att arbeta mot det på egen hand, men är 
också en förutsättning för att företaget ska kunna släppa efter på sin kontroll av de 
anställda. Jan anser att det är viktigt att de anställda känner att det finns ett syfte med att 
göra det man gör, där syftet måste vara större än att man skall få sin lönecheck i slutet 
av varje månad. Niklas är inne på samma spår och menar att utifrån hans funktion som 
VD för företaget, ansvarig för företagets måluppfyllelse, är det viktigt att kommunicera 
företagets vision och syfte och han menar att det är viktigt att konkretisera målet så 
mycket som möjligt. Vi kan se detta som att skapa förutsättningar till att företagets mål 
inte blir beroende av externa regleringar som ska styra de anställda mot målet, där en 
allmän kännedom om vilket målet är kan möjliggöra ett självreglerat beteende hos de 
anställda i att arbeta åt rätt riktning (Deci & Ryan, 2000, s. 236-237).  
 
Bara för att företagets mål kommuniceras väl betyder det inte att det måste sammanfalla 
med individens mål i att få tillfredsställa sina behov. David lyfter vikten av en tydlig 
och relativt långsiktig plan över vad man vill göra, samtidigt som man fokuserar och 
hela tiden arbetar med mer närliggande frågor. Att genom skapandet av en ledstjärna 
mot vilket företaget strävar, har alla på företaget lättare att se vad de arbetar mot och 
vilka beteenden som krävs för att nå dit. Denna uppfattning har även Lars, som menar 
att det är viktigt att man inte har en detaljstyrning utan mer en målstyrning. Han tror att 
det är viktigt att folk är motiverade och vet vart man skall: 
 
”Antingen bär man tegelstenar för att man vet vart man skall flytta dem - från A till B. 

Eller så bär man tegelstenar för att man bygger man ett kloster eller ett tempel eller vad 
det nu kan vara. Det är en helt annan innebörd i sitt arbete för sin tegelsten.” 

 
För att företagets måluppfyllelse ska kunna styras av något annat än externa medel, 
såsom VD:ns pekande hand åt vad som krävs, måste anställda uppfatta målet och en 
vikt läggs därmed på kommunikation om att alla måste hjälpas åt att driva företaget 
framåt. I och med detta finns med andra ord en förhoppning om att målet internaliseras 
till de anställdas inre värdegrund (Deci & Ryan, 2000, s. 238-239). En önskan om en 
inre motivation hos sina anställda är tydlig bland startupföretagens VD:ar. Lars menar 
att en anställd måste tro på det företaget gör och känna att det är något den värderar 
personligen: 
 

”Här måste man känna sig committad till det vi gör. Annars tror inte jag att man 
levererar och åstadkommer och har kul på jobbet heller.” 

 
Intervjupersonerna talar mycket om att inte kontrollera för mycket, vilket talar för 
individens självbestämmande. Men bara för att individen kan internalisera företagets 
mål till sitt eget, betyder det inte att den kommer göra det. Internaliseringsprocessen 
förutsätter att individen kan uppnå en tillfredsställelse av sina egna inre behov genom 
att sträva mot företagets mål. Så länge människan inte kontrolleras i regleringen av sitt 
eget beteende, kommer människans naturliga tillväxttendenser att avspeglas i sökandet 
efter tillfredsställelse av sina inre psykologiska behov. 
 
5.2.2 Individens grundläggande behov 
Vikten av en internalisering och förhoppning om integrering av företagens mål är tydlig 
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hos intervjupersonerna. Människans benägenhet att integrera sig i sin omgivning 
härleds till människans inre behov i att få känna sig självständig, kompetent och 
samhörig (Deci & Ryan, 1985; 2000). Vi kommer därmed fortsätta denna analys kring 
hur intervjupersonerna tänker angående främjandet av individens behov för en 
aktivering av internaliseringsprocessen. 
 
Behovet av självständighet 
Att ge efter på kontroll är som förstått en förutsättning för att ett självständighetsbehov 
ska tillfredsställas. Men bara för att ett självbestämt beteende tillåts kommer inte en 
tillfredsställelse av självständighetsbehovet per automatik. Innan har vi främst beskrivit 
och analyserat intervjupersonernas tankar kring ett kontrollerat kontra 
självbestämmande beteende och vi syftar nu till att redogöra för hur VD:arna på 
startupföretagen ser på möjligheterna att främja en självständighet bland de anställda. 
 
Ett sätt att uppmuntra anställda att ta ansvar för sin egen utveckling och tillväxt är att 
placera den anställde i centrum för beslutsfattandet (Spence & Oades, 2011, s. 44). Lars 
menar att han har relativt höga förväntningar på sina anställda, men tillåter också att 
arbetsuppgifter levereras inom villkor som passar den enskilde: 
 
”Jag tycker om att saker diskuteras och kan diskuteras. Men jag utgår även att när man 

beslutar någonting så finns en lojalitet som skall gälla för alla anställda. Att vi är en 
enhet, att det finns en möjlighet för diskussion, att tycka och tänka för att ta det bästa 

beslutet. Men beslutet som är taget är det som gäller.” 
 
Det är viktigt för individen att förstå varför den arbetar, menar Jan. Att få vara delaktig i 
planering av sitt eget arbete och att få lägga sin egen plan mot företagets övergripande 
mål tror han gör det lättare för individen att förstå varför den arbetar. Det han pratar om 
är ett försök att internalisera företagets värde, till något betydelsefullt och självständigt 
planerat hos individen (Deci & Ryan, 2000, s. 238-239). 
 
Lars menar att en bidragande faktor till de anställdas motivation är att få tycka till och 
vara med och bestämma. Det är också ett sätt för alla anställda att ta sitt ansvar. Lars ger 
exempel om ritningar som ligger framme i fikarummet på hur kontoret eventuellt ska 
byggas om och att anställda uppmanas till att tycka till och diskutera beslutet 
tillsammans. Ett erbjudande om delaktighet i beslut uppmanar den anställde till 
engagemang som genererar ökade känslor av självständighet (Gagné & Deci, 2005, s. 
332). Även Krister anser att det är viktigt att ha en öppen dialog i företaget, där högt i 
tak och ärlighet ska gälla både från arbetstagare och arbetsgivare. Han menar att detta 
skapar en möjlighet till frihet under ansvar och tillägger att han ser ansvarstagande som 
en positiv effekt på engagemang. Möjligheter till de anställdas ansvarstagande är något 
samtliga intervjupersoner lägger stor vikt på. David anser att en tydlighet är viktig när 
det kommer till vem som har ansvar för olika saker. Att det inte behövs så mycket 
uppföljning och kontrollering i detta, utan det viktiga ligger i att anställda verkligen får 
ta ansvar för sitt arbete. 
 
Ett stillat självständighetsbehov bygger på individens upplevelse av valfrihet och 
känslan av att vara initiativtagare i sin funktion eller uppgift (deCharms, 1968). Axel ser 
det som viktigt att uppmana till all sorts input eftersom det i hans bolag inte finns någon 
annan resurs än just konsulterna. Han anser att det är viktigt att man känner att man kan 
påverka och att grundstenarna i bolaget inte sitter fast. Krister håller med angående 



!
39 
!

uppmuntrande till anställda att komma med egna idéer kring sina arbetsuppgifter, och 
menar att man aldrig vet vad det kan leda till. Detta kopplas tydligt till att intern 
motivation genererar kreativa beteenden, och genom att främja individens 
självständighetsbehov skapas därmed såväl intern motivation som kreativitet (Deci & 
Ryan, 1987; s. 1028). Samtliga av intervjupersonerna är tydliga med vikten av att 
uppmuntra till individens idéer och förslag. Genom att förmedla valmöjligheter och 
hjälpa den anställde att engagera sig i sin situation med en större känsla av val främjas 
ett självständighetsbehov (Deci et al., 1994, s. 119). Jan är tydlig i att det handlar om att 
skapa ett klimat där individen vågar ta ansvar och det handlar på så vis om att ge och ta: 
 

”Är ansvar någonting man får eller är det någonting man tar?” 
”Ska jag som ledare trycka ansvaret på medarbetaren eller ska medarbetaren ta det 

ansvaret på eget initiativ.” 
 
Jan ser gärna att en anställd själv tar initiativ och ansvar, där hans roll som VD snarare 
handlar om att visa de yttre staketen som helst bör ligga långt utanför vad man som 
individ förstår för att uppmana till initiativ. Att få dela med sig av sina idéer, åsikter och 
fundering är även något Mikael välkomnar, och beskriver sina tankar kring en erfaren 
anställd på företaget: 
 

”Han lägger upp sitt arbete som han önskar, han är ju bättre 
på att sälja än vad jag är.” 

 
Genom att ställa individen i centrum kan en inre motivation skapas hos individen 
(Spence & Oades, 2011, s. 44). Niklas menar dock att en självständighet i att kunna 
påverka sina egna arbetsuppgifter måste anpassas till individen: 
 

”Väldigt många människor vill få en konkret arbetsuppgift och är den för okonkret så 
blir de för vilsna. Andra typer av människor vill skapa sina arbetsuppgifter, är mer 
initiativrika och tycker inte att det är lika motiverande att bara få det serverat hela 

tiden. Det är väldigt farligt att schablonisera, för människor är olika.” 
 
Med detta pekar Niklas på vikten i att få möjlighet till att arbeta självständigt, om så 
önskas, men också att ge stöd i uppgiften om det är det som föredras. Detta är ett väldigt 
bra exempel på ett stöd för individens självständighetsbehov, men också ett stöd för 
individens kompetensbehov där stöd ges för att anpassa uppgiften till individens 
kompetens (Deci et al., 1994, s. 119). Sammanfattningsvis syns dock framförallt 
ansvarstagande och initiativtagande som tydliga motivationsdrivande tillstånd, som 
båda utgår från att låta den anställde känna sig självständig. En tydlighet ges i VD:arnas 
syn i att anställda bör involveras i planeringen av sitt eget arbete där ansvarstagande 
skapas och där uppmuntran till att komma med idéer och förslag är viktigt för att främja 
motivation. 
 
Behovet av kompetens 
Utöver behovet att få känna sig självbestämmande och självständig drivs individen även 
av att få känna sig kompetent. Om en uppgift tillåter individen att känna sig kompetent, 
motiveras den att genomföra uppgiften - så länge beteendet är självbestämt (Deci & 
Ryan, 2000, s. 235).  
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Axel menar att motivation alltid går upp och ner och han ser därför att det är viktigt att 
från början formulera en karriärstrappa tillsammans med de anställda så att det skall 
finnas någonting att sträva mot. I detta skapas en internalisering genom att bra 
ansträngningar för företagets mål kan leda till personliga mål vad gäller karriär (Deci & 
Ryan, 2000, s. 236-237). Detta kan gynna individens inre mål och värderingar där viljan 
att nå vidare i trappan styrs av ett kompetensbehov. En dialog kring trappan säkerställer 
också individens självständighet då den anställde själv varit delaktig i att formulera sitt 
mål. Lars menar att de mål som sätts skall vara möjliga att uppnå. Han tror att om man 
själv påverkat målen tar man ett större ansvar att försöka se längre framåt.!
 
Mikael tror att möjligheten till ny kunskap är en viktig motivator och behovet av 
kompetens leder ofta till att människan söker sig till optimala utmaningar anpassade till 
sin kapacitet (Deci, 1975, s. 57). Niklas ser en stor vikt i att hans anställda, framförallt 
de yngre i företaget, får utrymme att utvecklas som individer. Han menar att alla måste 
känna att de har en utvecklande arbetsuppgift, att den vara intressant och kul att 
genomföra för individen.  
 
I sökandet efter utmaningar har Jan gett mycket ansvar till sina anställda, vad gäller 
vilken typ av utbildning och uppdatering om kunskap som krävs. Det har gått sådär, 
menar han, då en för stor självständighet i kompetensbehovet lett till anställda gräver i 
saker som inte riktigt går i företagets huvudsakliga linje. Individen har styrt sin kunskap 
mot vad som är viktigt för den, snarare än att det är viktigt för bolaget. Detta är ett bra 
exempel på hur individens självständighetsbehov och kompetensbehov får stöd från 
företaget, men där målet som de anställda förväntas jobba mot inte kommunicerats 
tydligt nog. En intern motivation finns alltså men den grundar sig i individen och inte i 
en internalisering av företagets mål. Jan menar: 
 

”Detta är något som blivit mer problematiskt över tiden, allt eftersom företaget växts 
och svårare att kommunicera det stora målet när man inte längre är den kärntruppen 

man var från början.” 
 
Jan menar även att det kan finnas en missuppfattning där man som anställd inte riktigt 
ser vart företaget är på väg. På så vis arbetar de anställda mot något som de tror leder till 
företagets mål, men som i själva verket leder företaget åt fel håll. Det är viktigt att skilja 
på en intern motivation, helt baserad på individens intresse, och en integrerad 
motivation, där ett externt motiv förvandlats till att vara helt viljebaserad (Gagné & 
Deci, 2005, s. 334-335). Jan menar att det handlar om bristande kommunikation från 
hans sida. Skulle han bli bättre på att berätta att nu är det de här delarna som är viktigt 
den närmaste tiden menar han att: 
 

”Individen kanske skulle uppmanas bättre att plocka upp de delarna, hitta 
vidareutbildning som stärker sin kompetens för att teamet ska bli starkare i den 

riktningen.” 
 
Även Krister uppmanar sina anställda att utbilda sig på nya områden i perioder när det 
dagliga arbetet är mindre pressat. Där tillåter han de anställda att välja nya områden att 
vidareutbilda sig på. Detta resulterar både i att företaget kan ta in mer jobb med hänsyn 
till de anställdas nya kompetenser, samtidigt som lite ansvar läggs på de anställda.  
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Mikael tycker det är viktigt att visa sina anställda att de är viktiga för företaget. Han 
menar att detta är något som är mycket enklare att göra i mindre företag. När chefen ser 
att du finns sker en automatisk bekräftelse av den anställde. David har funderat kring en 
formalisering av positiv feedback till sina anställda, till exempel att lyfta fram månadens 
medarbetare. Dock ser han en risk i att det inte dröjer länge förrän man gått igenom alla 
medarbetare, med tanke på företagets storlek. Om det dessutom ofta är samma person 
som lyfts fram kan de övriga tappa lust och motivation där missförstånd för favorisering 
lätt kan ske. Axel håller med om att en sådan balans kan vara svår: 
 

”Vad är en bra prestation? Det kan ju vara någon som jobbar och har vissa 
förutsättningar och presterar jättebra utifrån dom förutsättningarna medan i ett annat 

sammanhang kanske den skulle prestera ännu bättre, medan om den hamnar i ett 
sammanhang där den gör en halvbra prestation men ändå ser ut att vara väldigt bra. 

Det är svårt att bedöma ibland.” 
 
Krister ser inte samma problem i detta. Han menar att feedback är något man tar upp i 
grupp. Företaget är ett grupparbete där flera personer är involverade och det är viktigt 
att berätta när något är väl utfört. Det som sedan är dåligt är viktigt att se på i relation 
mot annat menar han, vilket påverkar motivationen mycket: 
 
”Det vi har gjort nu har tagit så här många timmar och ett annat projekt som ett annat 

företag har gjort har lagt så här många timmar på det jobbet. Hur skulle vi kunna 
komma ner i de tiderna här, vad tror ni att det saknas och så. På det sättet tar vi de lite 

negativa bitarna.” 
 
Det är viktigt att goda insatser uppmärksammas anser Lars. När till exempel en kund 
hälsar att någon gjort ett bra jobb menar han att det är viktigt att återberätta det, även så 
att andra hör. När det kommer till mer övergripande mål är det också viktigt att alla 
sitter med och tillsammans diskuterar och följer upp bra och sämre delar, där en 
delaktighet i feedbacken erbjuds för att feedbacken ska få rätt effekt. Vidare menar 
Niklas att det primära är att få ut optimerat resultat ur gruppen. Företaget handlar om ett 
lagarbete och det gäller att man har förtroende för varandra och att det finns en 
öppenhet och en respekt för varandras insatser i lagarbetet. Han menar att positiv 
feedback oftast är bra att göra i grupp medan kritik bör framföras till individen ensamt. 
Lars anser även han att det för mindre goda insatser är bättre att ta enskilda samtal och 
gå igenom hur saker kunnat bli som de har blivit. Om det finns olika sätt att se på det 
och andra sätt att lära sig. Lars menar: 
 

”Beroende på vem det berör och vilka signaler jag vill skicka så får man anpassa de 
här frågorna till de olika situationerna. Att hänga ut någon inför alla är dödsdömt, då 

har man fått både en rädd, förmodligen och bekymrad och icke kreativ person i 
anställningen.” 

 
En negativ feedback är känd att minska individens känsla av kompetens och därmed 
minska den kreativa interna motivationen (Deci & Ryan, 2000, s. 234-235), och ett 
klimat utan rädslor för att göra fel kan därmed ha en betydande roll för individens 
kompetensbehov. David poängterar vikten av att ha en förlåtande attityd, vilket också 
Lars står bakom när han påstår att: 
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”Fel kan alla göra och fel får man göra om man lär sig av misstagen, men gör man 
samma tabbe en andra gång då får man ta diskussioner. ” 

 
Även Mikael har kommit till samma insikt: 

 
”Ibland vet man att det kanske inte är rätt men man måste låta personen själv få komma 

till insikten, låta personen själv få göra misstaget eller felet och lära sig.” 
 
Ett förlåtande klimat främjar den anställdes självständighetsbehov genom ett 
undvikande av en kontrollerad introjicerad beteendereglering, det vill säga ett beteende 
grundat utifrån yttre förväntningar. Ett beteende grundat i andras förväntningar ligger 
inte i linje med individens egna önskningar och behov, utan baseras på en möjlig känsla 
av stolthet eller skam vid uteblivet beteende. Ett sådant beteende är relativt kontrollerat 
trots att beteendet regleras av individen själv (Deci & Ryan, 2000, s. 236-237). Att 
individen tillåts göra misstag, utan rädsla för skam, ger den därmed en känsla av 
självständighet.  
 
Genom att främja känslor av kompetens under utförandet av en viss uppgift kan 
individens motivation i uppgiften öka (Ryan & Deci, 2000, s. 70). För att göra detta 
sker dagliga möten i Kristers företag där det diskuteras kring vad som hände igår, vad 
som skall ske idag och vilka hinder som kan finnas. På en sådan avstämning uppdagas 
saker och ting, och stöd ges i de problem som kan ha uppstått längs vägen. Axel menar 
att han undviker detaljerade uppföljningar. De anställda kan istället vända sig till honom 
eller någon annan lite äldre i bolaget när de stöter på problem. Detta tillåter individen att 
arbeta självständigt, en förutsättning för såväl ett tillfredsställt kompetensbehov som en 
intern motivation (Deci & Ryan, 2000, s. 235). Lars håller med i detta, men menar dock 
att man får vara medveten om att olika typer av uppgifter landar på olika personers bord 
och att vissa bitar automatiskt blir sådant de anställda kommer till honom med. Det är 
viktigt att där ge stöd i sådant som kanske ligger utanför deras ansvarsområde, men att 
de i övrigt förväntas hitta fram själva i den dagliga sysslan menar han: 
 

”Målet är viktigt att vi är överens om att det är realistiskt mätbart. Men det är den 
enskilde som ytterst skall hitta vägen fram, men man kan behöva stöd i det väg 

finnandet också. Då skall vi ställa upp för varandra igen.” 
 
För att sammanfatta kopplingarna till den anställdes kompetensbehov ser VD:arna en 
anpassningsbar och utvecklande arbetsmiljö som motivationsdrivande. Att utforma 
individens utmaningar anpassade till dess kapacitet, där anställda får känna att dess 
uppgift är intressant och utvecklande, kan också medföra att anställda får lättare att 
arbeta mot målet så vida det är väl kommunicerat. Vidare anses positiv feedback och en 
förlåtande attityd vara viktiga för att den anställde ska få känna sig som en viktig del i 
företaget, för att därmed motiveras till att arbeta mot företagets mål. Genom att tillåta 
misstag och snarare ge stöd under utförandet anser VD:arna att förtroende och öppenhet 
skapas, där anställda bör känna sig delaktiga och se företaget som ett lagarbete. 
 
Niklas lyfter kompetensbehovet vidare till en ny intressant vinkel. Han pratar om att 
företagets egen framgång är en väldigt viktig motivationshöjande faktor. 
 

”Att det blir en kommersiell framgång, att få kunder eller att branschtidningar eller 
andra bekräftar att vi är framgångsrika.” 
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Att få känna sig som en del av något framgångsrikt både främjar en känsla av 
kompetens hos individen, men även en känsla av samhörighet i att tillsammans med 
sina kollegor få en gemensam bekräftelse. Intern motivation härleds främst från 
individens behov av att få känna sig kompetent och självständig, men är samtidigt mer 
benägen att blomstra i sammanhang som kännetecknas av en trygg känsla av 
samhörighet (Deci & Ryan, 2000, s. 235). 
 
Behovet av samhörighet 
En viktig faktor för den anställdes motivation är en trygghet i att våga ta upp saker som 
inte är bra (Deci & Ryan, 2000, s. 235). Det menar Niklas som anser att det måste vara 
välkommet att ta upp ett problem så att man därmed kan lösa det. Samtliga 
intervjupersoner beskriver sina ledarstilar som informella, där en lyhördhet för den 
anställdes känslor ges. En sådan lyhördhet för den anställdes känslor främjar en 
tillfredsställelse av individens samhörighetsbehov (Spence & Oades, 2011, s. 45). Axel 
ser en fördel i mindre företag, där en närmare relation tillåts och menar att arbetet kan 
påverkas positivt om man känner varandra. Lars ser också fördelar när det kommer till 
en samhörighet i små företag. Han menar att man i en stor organisation måste 
kommunicera mycket tydligare vad man känner för att folk ska uppleva sig som sedda: 

 
”Det handlar väldigt mycket om det, vi träffas här varje dag 

och diskuterar saker, alla är sedda.” 
 
Vikten av att bli sedd är något vi känner igen från diskussionen om ett tillfredsställt 
kompetensbehov, men kan här även inse att sådana insikter även skapar en trygg bas av 
samhörighet som är en nödvändig förutsättning på den interna motivationen (Deci & 
Ryan, 2000, s. 235). Ett stort stöd erbjuds i Davids företag, där alla hjälper varandra 
mycket i olika saker. Även Mikael anser att hans anställda hjälper varandra vilket han 
tror är bra för motivationen. Han menar dock att det självklart även ofta finns en tanke 
bland de anställda om att ”jag kan själv”, och att de anställda då även måste få testa sig 
fram själva. En hjälpsam attityd där den anställde dessutom tillåts lösa och klara en 
uppgift själv, bör därmed även främja såväl ett självständighetsbehov som 
kompetensbehov (Deci & Ryan, 2000, s. 235). 
 
Trivsel och att vara ”en i gänget” är något Krister investerar mycket i för att skapa en 
teamkänsla i företaget: 
 
”En gång i månaden åker vi iväg till en annan plats, jobbar med samma sysselsättning 
som vi gör på en vanlig arbetsdag. Och allt ifrån ett hotell eller spa eller något annat. 

Tanken är trivsel och som leder till bättre samhörighet i gruppen, man får prata om lite 
andra saker, bryta det här vardagliga mönstret.” 

 
Krister menar att det är viktigt att göra lite små oväntade saker. Ger det motivation 
tillbaka, som till exempel kan leda till att personer stannar över idag för att bli klara till 
kunden imorgon så är det värt hur mycket som helst. Då blir kostnaden för en sådan 
aktivitet i princip obefintlig menar han. Jan och Mikael ser på gemensamma resor som 
en möjlig belöning, som därmed kan fylla flera funktioner. Detta går emot SDT, som 
menar att materiella belöningar kan ha en hämmande effekt på individens interna 
motivation (Deci & Ryan, 2000, s. 234). Mikael menar dock att det kan vara viktigt med 
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nya perspektiv, medan Jan menar att det framförallt kan vara en morot där teamet 
tillsammans sätter upp ett mål som ska vara uppnått fram till resans datum:  
 

”När vi står där skall vi kunna säga att vi lyckats med detta. Det är något som 
förhoppningsvis alla ser som en förmån, en långweekend med en del jobbsnack men 

mycket annat också. Så en typ av förmån som inte är ekonomisk utan 
upplevelsebaserad.” 

 
Att skapa en form av sammanhållning och en grupp som trivs ihop är viktigt för en 
aktivering av människans tillväxttendenser (Deci & Ryan, 2000, s. 235). I Axels företag 
arbetar man ofta på skilda platser, vilket gör det extra viktigt att gruppen fungerar bra 
ihop så att folk inte drar för mycket åt olika håll när man väl ses. I kontrast till detta har 
Niklas en tydlig åsikt om att det är viktigt att alla kommer till jobbet och hemarbete är 
därmed tillåtet i begränsad omfattning. Han menar att en skapande process är beroende 
av att man har fysiska möten för att bli effektiv. Därför skall man vara på jobbet. Det 
intressanta här är hur delaktigheten är av stor vikt, större än att individen helt 
självständigt får bestämma om hur arbetet ska genomföras. Istället främjas en 
teamkänsla där alla anställda ses som en viktig pusselbit i företaget, en 
samhörighetskänsla som även främjar såväl individens kompetensbehov som 
självständighetsbehov. 
 
Samtliga ser att det är viktigt att då och då ta en after work eller tillsammans genomföra 
någon annan aktivitet. Mikael menar att hans anställda främst arbetar självständigt, men 
att gemensamma luncher och rutinmässiga möten är viktigt för att kunna dela 
information till alla anställda. Han menar att en delaktighet ofta skapas kring fikabordet, 
där visioner och större mål diskuteras för att säkerställa att alla är med på vad som 
händer i företaget. Mikael anser att det är otroligt viktigt för motivationen att få veta 
mer om vad som händer och att chefen delar med sig av information om företaget. Lars 
är övertygad om att när man får tycka till och vara med och bestämma så bidrar det till 
den anställdes motivation, där en bekräftelse av anställdas känslor och lyhördhet för 
dess åsikter kring målet främjar en tillfredsställelse av individens samhörighetsbehov 
(Deci et al., 1994, s. 119). En delaktighet hjälper en kommunikation av målet och 
underlättar därmed internaliseringsprocessen, samtidigt som det skapar en känsla av 
samhörighet i företaget. David menar att ett engagemang i företaget förutsätter att de 
anställda får ta del av majoriteten av den information som rör företaget.  
 
Lars menar att kring företagets beslut finns en lojalitet som skall gälla för alla anställda. 
Anställda ska känna sig som en enhet, där möjligheter ges till att tycka och tänka för att 
tillsammans ta det bästa beslutet. Axel menar att det är viktigt att visualisera vart man 
vill och sätta upp mål som alla känner sig delaktiga i och därmed bidra med sin bit så 
gott det går. Jans syn på företaget som ett fartyg där alla måste hjälpas åt att ro är något 
han tror har en stor inverkan på motivationen. På så sätt skapa en känsla om att alla är 
en del av företaget, och att varje anställd är betydelsefull för att företaget ska lyckas: 
 

”Känner jag att det jag gör sluter den här loopen och jag vill ha den här bekräftelsen 
att jag gör rätt saker, så är vi på rätt väg. Det är som en spiral eller god cirkel som 

stärks och får det här att fungera.” 
 
Delaktighet skapar en känsla av samhörighet i företaget och Axel menar att en 
delaktighet visar den anställde att den är viktigt för bolagets framtid och välmående. 
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Sammanfattningsvis kan samhörighetsbehovet kopplas till en lyhördhet för den 
anställdes känslor och åsikter vilket VD:arna ser som en viktig del i att skapa en 
trygghet på arbetsplatsen och där stöd vid problem hjälper den anställde att känna sig 
samhörig. Att skapa en grupp som trivs ihop, genom aktiviteter på och utanför 
arbetsplatsen, är också något som VD:arna tydligt lyfter som en viktig del för att skapa 
en teamkänsla där alla känner sig delaktiga. Att känna sig som en viktig del i företagets 
framgång lyfts av VD:arna som en tydlig motivationsdrivande faktor. 
!  
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt vill vi redogöra för de slutsatser som empiri & analys bidragit med i 
relation till studiens syfte att skapa en förståelse kring hur VD:ar ser på motivation i 
startupföretag utifrån SDT. Studiens bidrag diskuteras i förhållande till befintlig 
forskning där förslag för fortsatt forskning inom området ges. Utöver detta diskuteras 
även studiens sanningskriterier samt de samhälleliga etiska aspekter som berör 
motivationsteorin utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.  
 
Samtliga av startupföretagens VD:ar talar om hur viktigt det är att anställda är 
intresserad av det företaget sysslar med, där alla är tydliga med att det måste finnas ett 
inre motiv till att arbeta. De menar att anställda måste se jobbet som roligt och arbeta 
för att de själva vill och inte se jobbet som en plikt. Att VD:arna påstår sig sträva efter 
anställda som anställda som arbetar av en vilja och intresse, går att likställa med en 
önskan om interna motiv och därmed en internalisering av företagets mål.  
 
En förståelse för hur VD:n i ett startupföretag ser på motivation utifrån ett SDT-
perspektiv har därmed introducerats. Hur VD:n i startupföretag ser på motivationen av 
anställda går vidare att presentera utifrån SDT:s internaliseringsprocess och dess 
förutsättningar. Synen på hur en motiverande miljö skapas kan därmed beskrivas utefter 
dessa förutsättningar som sker i två steg; (1) hur den anställde tillåts bestämma sina 
beteenden eller kontrolleras, samt (2) hur en tillfredsställelse av den anställdes behov 
främjas. 
 
6.1 Kontrollerat kontra självbestämt beteende 
En förutsättning för en internaliseringsprocess är att den anställde tillåts ett 
självbestämmande vad gäller sina beteendeval. Hur väl individen kan omvandla externa 
värden till en inre betydelse, beror enligt SDT på graden av kontroll eller 
självbestämmande som reglerar den anställdes beteenden.  
 
Vi har identifierat VD:arnas syn på ett självbestämmande att gå i linje med SDT. Det 
finns en allmän syn bland intervjupersonerna att det ska vara roligt att gå till jobbet där 
arbetsuppgifter inte får vara påtvingade. Det ska ses som en förmån snarare än en plikt 
att få engagera sig i företaget, som en av intervjupersonerna utryckt det. För mycket 
kontroll och styrning gör att anställda tappar energi, och det är därför viktigt att inte 
detaljstyra utan snarare målstyra menar ett flertal av VD:arna. 
 
Nedan presenteras slutsatser kring hur startupföretagens VD:ar ser på, enligt SDT, 
motivationsfrämjande eller motivationshämmande aktiviteter ur ett kontrollerat kontra 
självbestämmande område. För att kunna släppa efter på sin kontroll och uppmana till 
ett mer självbestämt beteende lyfter VD:arna vikten av att kommunicera ett tydligt mål 
för att alla anställda ska kunna förstå och arbeta i rätt riktning, något som även SDT ser 
som en förutsättning för ett självbestämt beteende. Vidare presenterar SDT monetära 
belöningar som något som kan uppfattas som kontrollerande och är enligt våra slutsatser 
något som VD:arna inte har en lika skeptisk syn på. 
 
6.1.2 Vikten av att kommunicera målet 
För att en internalisering av företagets mål ska kunna ske måste den anställde inse 
målet, för att därigenom kunna bedöma huruvida ett målinriktat beteende kan uppfylla 
dess behov. Enligt SDT bör det därmed vara viktigt ur ett företagsperspektiv att tydligt 
kommunicera målet. Att kommunicera målet både tillåter individen att arbeta mot det på 
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egen hand, men är också en förutsättning för att företaget ska kunna släppa efter på sin 
kontroll. 
 
Det visade sig av studien att just kommunikation av företagets mål och vision är något 
VD:arna ser som viktigt när det gäller att motivera sina anställda, i linje med SDT:s syn. 
 
6.1.3 Monetära belöningar 
Enligt Deci och Ryan har monetära belöningar och andra villkorliga materiella 
belöningar visat sig inte öka individens motivation, där det till och med kan försämra en 
intern motivation. 
 
Intervjupersonernas syn på monetära belöningar är att det inte skapar motivation i ett 
förebyggande syfte, där en majoritet av intervjupersonerna är skeptiska inför att 
använda pengar som motivation i att utföra det dagliga arbetet. Stor vikt läggs dock på 
att ha en acceptabel och bra marknadsmässig lön, där pengar snarare kan fungera som 
en retroaktiv motivator för visad uppskattning i att de anställda gjort något bra. Att 
pengar skulle fungera som en belöning går inte i linje med SDT. 
 
6.2 Individens grundläggande behov 
Optimala förhållandena för intern motivation är de som tillåter människan att känna sig 
självständig och kompetent, samtidigt som den interna motivationen är mer benägen att 
blomstra i sammanhang som kännetecknas av en känsla av trygg samhörighet. Vi har 
nedan samlat slutsatser kring hur startupföretagens VD:ar ser på, enligt SDT, 
behovsfrämjande och därmed motivationsfrämjande aktiviteter. 
 
6.2.1 Behovet av självständighet 
Ett självständighetsbehov tillfredsställs av individens upplevelse av att vara 
initiativtagare i sin funktion eller uppgift, där Spence och Oades föreslår att en 
uppmuntran till anställdas ansvarstagande skapas genom att placera den anställde i 
centrum för beslutsfattandet för det som berör denne. Valmöjligheter i sätt att engagera 
sig i en uppgift, där initiativtagande tillåts, främjar också enligt SDT ett 
självständighetsbehov.  
 
Utifrån analysen presenteras ansvarstagande och initiativtagande som något som främjar 
den anställdes motivation, där VD:arnas anser att anställda bör involveras i planeringen 
av sitt eget arbete och bör uppmuntras till att komma med idéer och förslag. 
 
Ansvarstagande 
VD:arna lägger en stor vikt på att anställda ska få tycka till och bestämma i såväl 
företagets beslut som sådant som rör den enskilde. Dessutom menas att en öppen dialog 
och högt i tak skapar en möjlighet till frihet under ansvar och det finns en gemensam 
syn bland intervjupersonerna att ansvarstagande har en positiv effekt på engagemang. 
 
I enlighet med SDT lyfts ett främjande av självständighetsbehovet som ett sätt att ta 
ansvar för sina egna uppgifter. 
 
Initiativ i sin uppgift 
Samtliga av intervjupersonerna har en tydlig syn på vikten av att uppmuntra till 
individens idéer och förslag för att motivera de anställda. 
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Vi anser därmed att VD:arnas syn på motivation faller väl in i de argument som SDT 
har för ett främjande av självständighetsbehovet, som ibland kan vara svårt att urskilja 
från ett tillåtande av individens självbestämmande.  
 
6.2.2 Behovet av kompetens 
Positiv feedback tillfredsställer behovet av kompetens och ökar därigenom den interna 
motivationen medan negativ feedback minskar den. Genom att främja känslor av 
kompetens under utförandet av en uppgift kan motivationen ökas. Genom att förutsätta 
att människor har en inre förmåga och att de gör sitt bästa kan anställdas uppgifter 
inriktas mot sådant som de gör väl, fokuserat på saker som fungerar och individens 
personliga resurser och styrkor. En sådan struktur kan enligt SDT ses som ett försök att 
skapa förutsättningar som främjar den anställdas känslor av kompetens. 
 
Enligt analysen presenteras VD:arnas syn på en anpassningsbar och utvecklande 
arbetsmiljö som viktig, där anställda får känna att dess uppgift är intressant och 
utvecklande. Vidare anses positiv feedback och en förlåtande attityd vara betydelsefullt 
för att anställda ska känna sig viktiga, där stöd under utförandet skapar förtroende och 
öppenhet som vidare gynnar synen på företaget som ett lagarbete. 
 
Utmaningar anpassade till kapacitet 
De VD:ar som uppmanat sina anställda att utbilda sig och därmed söka ny kunskap har 
tillåtit anställda att i stort forma sina egna utmaningar. Detta anses kunna resultera i 
både att företaget kan ta in mer jobb med hänsyn till de anställdas nya kompetenser, 
samtidigt som lite ansvar läggs på de anställda. 
 
Att en självständighet tillåtits i vid valet av nya kunskapsområden gör VD:arnas syn 
väldigt tydligt förknippat med SDT:s, där ett kompetensbehov förutsätter att individens 
självständighetsbehov är tillfredsställt. 
!
Positiv feedback och en förlåtande attityd 
VD:arna lägger stor vikt på att goda insatser uppmärksammas. Positiv feedback anses 
bra att ge i grupp medan negativ feedback bör framföras mer privat där feedback bör 
fokusera på hur saker kunnat bli som de har blivit och vad som kan göras. Vikten av att 
ha en förlåtande attityd poängteras av intervjupersonerna, där företaget ses som ett 
lagarbete och det gäller att ha förtroende och respekt för varandras insatser. 
 
VD:arnas tankar rimmar väl med de kompetensfrämjande aktiviteter som forskning 
kring SDT föreslår. Dock lyfts även av intervjupersonerna en förlåtande attityd som en 
viktig faktor. En förlåtande attityd går att koppla till ett undvikande av negativ 
feedback, och VD:arna på startupföretagen arbetar därmed utefter vad som enligt SDT 
skapar möjligheter för en intern motivation. 
 
Stöd under utförandet 
VD:arna är tydliga med att individen måste ges stöd i utförandet av sin uppgift, där 
rutinmässiga möten och diskussioner kring utmaningar de anställda står inför kan 
erbjuda detta. 
 
Ett stöd under utfarandet och en förlåtande attityd faller inte enbart in individens 
kompetensbehov i SDT:s uppdelning av behov, utan kan också kopplas till ett behov av 
trygghet i gruppen som kan härledas till individens samhörighetsbehov. 
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6.2.3 Behovet av samhörighet 
Ett samhörighetsbehov fungerar som den sociala kontext i vilken ett 
självständighetsbehov och ett kompetensbehov kan tillfredsställas. Genom ett aktivt 
lyssnande, visad empati och lyhördhet för den anställdes känslor anser forskare för SDT 
att varma förtroendefulla relationer kan utvecklas, där stöd ges kring en måluppfyllelse. 
Genom att ge de anställda en meningsfull motivering till ett önskat beteende kan den 
anställde få hjälp i att försöka förstå vilken trovärdig mening som finns för målet. En 
känsla av trygghet och social meningsfullhet gör en internalisering troligare att 
aktiveras. 
 
I analysen syns en lyhördhet och visat stöd för den anställdes känslor som en enligt 
VD:arna viktig del i att skapa en trygghet på arbetsplatsen. VD:arna lyfter gemensamma 
aktiviteter på och utanför arbetsplatsen som en viktig ingrediens i att skapa en 
teamkänsla samt att motivation kan skapas genom att få anställda att känna sig delaktiga 
i företagets framgång. 
 
Lyhördhet och stöd 
Det framkommer tydligt utifrån intervjupersonernas syn på motivation att det måste 
finnas en trygghet i att våga ta upp saker som den anställde anser inte fungerar bra. En 
tydlig lyhördhet för anställdas känslor och åsikter kring målet går också att urskilja. 
 
I enlighet med SDT lyfts en trygghet som en motivationsfrämjande aktiviteter. 
 
Aktiviteter och teamkänsla 
Att känna trivsel och att vara ”en i gänget” är något VD:arna investerar mycket i för att 
skapa en teamkänsla i företaget. Det är viktigt att göra lite små oväntade saker menar 
någon, medan en annan ser på gemensamma resor som en möjlig belöning, som därmed 
kan fylla flera funktioner. I företag där man ofta arbetar på skilda platser belyses det 
som extra viktigt att gruppen fungerar bra ihop så att folk inte drar för mycket åt olika 
håll när man väl ses. Dessutom menar samtliga VD:ar att det är viktigt att då och då ta 
en after work eller tillsammans genomföra någon annan gemensam aktivitet.  
 
En teamkänsla tolkas av startupföretagens VD:ar vara av större vikt och mer inriktat på 
praktiska aktiviteter, än hur SDT beskriver ett samhörighetsbehov. Istället för att 
fungerar som en kontext som gör den interna motivationen mer benägen att blomstra har 
vi identifierat att VD:arna ser samhörighetsbehovet som en mer central del i främjandet 
av intern motivation. VD:arna lägger stor vikt på en positiv sammanhållning och 
trevliga aktiviteter, där anställda får känna sig som en del av en gemenskap.  
 
Detta leder oss in på studiens tydligaste fynd för vad startupföretagens VD:ar anser vara 
motivationsdrivande – delaktighet. 
 
6.3 Slutlig diskussion  
Startupföretagens VD:ar visade en tydligt positiv syn kring en delaktighet som 
motivationsdrivande faktor inom startupföretag. Det ansågs att en delaktighet i beslut 
var av betydande roll för de anställdas motivation, kopplat till framförallt ett 
självständighetsbehov och samhörighetsbehov. 
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Intervjupersonerna såg framförallt en betydande roll i anställdas delaktighet i företagets 
mål och visioner, samt beslut kring hur målen ska nås. Ett uppmanande av den 
anställdas idéer och förslag hjälper dem till att bli delaktiga i företagets målinriktade 
aktiviteter, och genom en delaktighet av företagets mål och visioner underlättas en 
internaliseringsprocess. Det är enligt VD:arna tydligt viktigt för motivationen att få veta 
mer om vad som händer i företaget och där delaktighet även främjar en teamkänsla där 
alla anställda ses som en viktig pusselbit i företaget.  
 
I en reflektion utifrån SDT kan en delaktighet i information som rör företagets mål och 
visioner underlätta en internaliseringsprocess, samtidigt som det skapar en känsla av 
samhörighet i företaget. Att få vara med och tycka till och att bestämma i företagets 
beslut anses viktigt för individens motivation, i syfte att låta den känna sig självständig. 
Detta skapar en känsla av lyhördhet för den anställdas tankar och åsikter kring 
företagets mål, där individen uppmuntras att komma med idéer och förslag för hur det 
kan uppfyllas. Genom att låta individen vara delaktig i beslut som rör såväl företagets 
mål samt individens beteende för att nå målet, får individen möjlighet att känna sig 
självständig samtidigt som det främjar en internalisering av företagets mål. Att skapa en 
miljö där anställda inte behöver vara rädda för att göra fel är viktigt, där en trygghet gör 
att individen vågar vara självständig och där en känsla av kompetens även främjas. Allt 
detta grundar sig i att skapa en trygghet, där de anställda ska ses som en samlad enhet 
som tillsammans driver företaget framåt. Det läggs alltså stor vikt på att skapa en 
teamkänsla där alla anställda ses som en viktig pusselbit i företaget. Detta hjälper 
individen att känna sig såväl kompetent, som självständig och samhörig i gruppen. 
Vikten av delaktighet handlar framförallt om att skapa en trygg känsla av samhörighet 
och att få se sig som en del av företaget. Samhörighet skapas av att vara en i gänget, att 
få vara med och dela något tillsammans med andra. 
 
6.3.1 Studiens bidrag 
SDT beskriver samhörighetsbehovet som en social kontext som gör den interna 
motivationen mer trolig att blomstra, genom att skapa en miljö som främjar individens 
behov att få känna sig kompetent och självständighet. Vidare lyfter teorin individens 
självständighet som mest det mest kritiska när det kommer till en internalisering av ett 
externt värde, där ett tillfredsställt kompetensbehov förutsätter att individen också 
känner sig självständig. Det är därmed intressant att reflektera över VD:arnas syn på hur 
individens grundläggande behov förhåller sig till varandra på ett sätt som skiljer sig från 
det presenterat av Deci och Ryan. 
 
Genom att lyfta synen som startupföretagens VD:ar har på motivation och koppla ihop 
dessa med den syn som Deci och Ryan har i sin teori, anser vi att vår studie även får ett 
praktiskt bidrag. Vi anser att vi genom att lyfta detta kan utveckla VD:arnas syn på 
motivation där kunskap kan utvecklas kring vilken sorts motivation som medför ett mer 
uthålligt beteende samt hur de främjar ett sådant beteende genom att skapa 
förutsättningar för individens interna motivation på arbetsplatsen. Vidare anser att 
fortsatta studier för området kan öppna upp för en ännu mer koncentrerad syn på 
motivation inom specifikt startupföretag. 
 
I denna studie har vi identifierat VD:arnas syn på individens samhörighetsbehov en 
viktig motivationsdrivande faktor utifrån begreppet delaktighet. Startupföretagens 
VD:ar ser på begreppet som ett hjälpmedel att främja en tillfredsställelse av alla 
individens behov. Enligt startupföretagens VD:ar ses den sociala kontexten fylla en 
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viktigare funktion än att enbart ligga i bakgrunden för individens övriga behov, som 
SDT beskriver behovets funktion. 
 
Vi har därmed besvarat frågan hur VD:n i ett startupföretag ser på motivation utifrån ett 
SDT-perspektiv. Frågan varför stor vikt läggs på att främja individens behov av 
samhörighet, kan vara en intressant vidare forskningsfråga.  
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
Mycket studier har gjorts på motivationsteorin SDT i olika perspektiv och granskningen 
av dessa inför denna studie har varit omfattande. Efter en djupgående undersökning av 
de slutsatser som finns inom teorin saknades startupföretagets perspektiv utefter dess 
position på marknaden och utmaningar de står inför. Syftet med denna studie var 
därmed att skapa en förståelse för hur VD:n i ett startupföretag ser på motivation av sina 
anställda utifrån SDT. 
 
I denna studie har delaktighet uppdagats som VD:ns tro en viktig motivationsdrivande 
faktor utifrån ett främjande av individens samhörighetsbehov. Med detta vill vi lyfta 
samhörighetsbehovet som en enligt startupföretagens VD:ar viktig nyckel för 
internaliseringsprocessen och därmed något som kräver större uppmärksamhet än det 
tidigare fått i området för SDT. Då SDT inte tidigare varit särskilt utarbetad i ett 
startupperspektiv ser vi att den kräver en utveckling för att vara anpassningsbar på 
startupföretagens miljö. Därmed vill vi rekommendera vidare forskning inom området 
att ta an där vår studie slutar och vi föreslår vidare studier för samhörighetsbehovet i 
startupföretag och dess inverkan på den interna motivationen.  
 
Samhörighet som motivationsbegrepp har i denna studie undersökt VD:ns syn på 
motivationen i ett startupföretag. Vi ser därmed att ett komplement till denna förståelse 
är en förståelse för den anställdes perspektiv. Denna studie avgränsade sig till att skapa 
en förståelse av motivationen i startupföretag med max 15 anställda, och en komparativ 
studie för hur synen på motivation utvecklas allt eftersom företaget växer skulle därmed 
bli intressant. Denna studie poängterar en syn på delaktighet som en viktig ingrediens 
för individens inre motivation och ett intressant forskningsområde är därmed att testa 
om denna syn är applicerbar även för VD:ar i mer etablerade företag med fler anställda. 
Genom vidare forskning i området, där fler branscher samt andra kulturella aspekter 
inkluderas kan en mer allmän förståelse skapas. 
 
Vi anser vidare att forskning för motivation i startupföretag är betydelsefullt för att till 
fullo kunna ta till godo på sina mänskliga resurser och vi ser behov av såväl djupare 
som bredare forskning i området. Motivationsforskning inom startupföretag kan därmed 
utvecklas, där motivation bör undersökas i att agera verktyg för hantering de utmaningar 
som startupföretaget står inför.  
 
6.5 Studiens kvalitet  
Studiens kvalitetskriterier diskuteras för att påvisa studiens trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt möjlighet att konfirmera. 
 
6.5.1 Trovärdighet 
Genom att genomföra en respondentvalidering har samtliga intervjuobjekt fått tagit del 
av det transkriberade materialet innan det har analyserats i studien för att möjliggöra 
tillägg eller rättningar. Genom detta har vi sett till att öka trovärdigheten i studien då 
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justeringar har möjliggjort en mer riktig bild av verkligheten. Tre av de totalt sju 
medverkande intervjupersonerna bidrog även med ytterligare justeringar av det 
transkriberade materialet. Insamlat material har sedan analyserats av oss båda författare, 
vilket bidragit till en överensstämmande tolkning av den verklighet som uppkommit 
under intervjuerna. En ytterligare trovärdighet hade dock åstadkommits om båda 
författarna dessutom varit deltagande i samtliga genomförda intervjuer, vilket hade ökat 
möjligheten till en mer rättvis bild av verkligheten.  
 
6.5.2 Överförbarhet 
Genom att noga beskriva i vilken kontext vi genererar studiens resultat och den 
empiriska grund som analysen bygger på försöker vi skapa en högre grad av 
överförbarhet till vidare forskning. Detta har gjorts genom att tydligt presentera varje 
deltagande företag i studien samt intervjupersonernas bakgrund i empiri & 
analyskapitlet. Intervjuobjekten ses dock som unika i sina egenskaper och uttryck, där 
företagen även bedriver verksamhet i väldigt spridda branscher. Detta försämrar 
möjligheten att kunna överföra resultatet till andra kontexter. Dessutom skiljer sig 
företagen i storlek från 4 till 15 anställda, vilket också gör att företagen inte helt kan ses 
utifrån en gemensam kontext. Även om samtliga personer har tillväxtambitioner finns 
även en viss skillnad i vart de är i utvecklingsfasen. Vissa har nyligen påbörjat sin 
kommersialisering medan andra är i en utvecklingsfas av nuvarande kommersialisering. 
Även detta spelar in i möjligheterna att föra över studiens resultat i en annan kontext.  
 
Då studien skapat en förståelse för VD:ns syn på motivation i ett startupföretag, bör en 
diskussion även föras kring övergripande skillnader och likheter mellan 
intervjupersonerna. Studien har syftat till att skapa en förståelse i hur VD:n i ett 
startupföretag ser på motivation utifrån ett SDT-perspektiv. Som tidigare nämnt ser vi 
ett stort behov att vidare studera varför stor vikt läggs på att främja individens behov av 
just samhörighet. Anledningarna kan såklart vara många. Det kan till exempel handla 
om den enkelhet som förknippas med delaktigheten i ett startupföretag med enbart ett 
fåtal anställda att inkludera i besluten, såväl som den kulturella aspekten kopplat till 
Sverige som land. Den svenska kulturen värderar enligt Hofstedes 
kulturdimensionsteori arbetsförhållanden och de anställdas deltagande högt, som kan 
vara en möjlig förklaring på VD:arnas syn på samhörighetsbehovet som en viktig 
motivationsfaktor. Dessutom var alla intervjupersoner män, vilket också kan påverka 
studiens överförbarhet. Majoriteten av startupföretagen var även verksamma inom 
teknikbranschen vilket därmed skulle kunna påverka överförbarheten. Då inte samtliga 
företag var teknikföretag kan heller inte en överförbarhet till denne bransch säkras. 
Denna redogörelse skapar dock en rättvis redovisning av förutsättningar för studiens 
överförbarhet, vilket gör att den till viss del stärks.  
 
6.5.3 Pålitlighet 
Genom att i metodavsnittet redogöra tydligt för den metodologiska ordningsföljden av 
studien har vi en förhoppning att skapa stor transparens och pålitlighet till studiens 
resultat. Delar som kan lyftas som speciellt bidragande till pålitligheten är att samtliga 
intervjuer spelades in, transkriberades och kontrollerades av intervjupersonerna vilket 
medför att det finns en stor möjlighet att granska de empiriska data som ligger till grund 
för studiens analys och slutsatser. Dessutom finns en tydlig beskrivning kring hur 
intervjuguiden har utformats i metodavsnittet, och dessutom finns intervjuguiden bilagd 
i studien vilket också bidrar till ökad pålitlighet. Bilagd finns även en sammanställning 
av samtliga intervjuers längd, vilket medium som använts och upplevd access. Detta 
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bidrar också till transparensen för att få en känsla av hur varje intervjuperson upplevdes 
under intervjun.  
 
Dessutom har vi under hela forskningsprocessen gång haft stöd av en utomstående 
handledare som kritiserat och kommenterat studiens utveckling och det material som 
arbetats fram. Något som har bidragit till en högre kvalité och även pålitlighet kring hur 
studien har växt fram och genomförts.  
 
6.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Som beskrivs i metodavsnittet kring sanningskriterierna är en möjlighet att vara helt 
objektiva i en tolkande ansats som denna studie har omöjligt. Vi vill dock poängtera att 
vår utgångspunkt i genomförande av studien har varit att agera utan egna värderingar. 
Detta ses som extra viktigt att poängtera under den analytiska delen av studien där vi 
tolkat den data som samlats in utifrån SDT. Som beskrivit i metodavsnittet utgår vår 
verklighetssyn i studien från huvudteorin SDT vilket gör att ser verkligheten utifrån 
denna teori. Detta medför att vi försökt tolka data utifrån SDT och på så sätt inte lägga 
in personliga värderingar. Vi vill dock poängtera att vi inte genererar en objektiv 
sanning då vi fortfarande tolkar kvalitativ data från specifikt utvalda kontexter. Utöver 
detta har vi dessutom varit tydliga med att inte ha en relation till de intervjuobjekt som 
valts ut, vilket är av stor vikt att tillägga för att öka tillförlitligheten att vi agerat i god 
tro och inte haft egna personliga mål till studien. 
 
6.6 Samhälleliga etiska aspekter 
Det valda området som denna studie har kretsat kring, motivation hos anställda i 
startupföretag utifrån en VD:s perspektiv, kan på flera plan ses som betydande utifrån 
ett etiskt samhällsperspektiv. Som vi beskrivit genomgående i studien är syftet att skapa 
en bättre förståelse för hur VD:n i ett startupföretag ser på motivation analyserat utifrån 
SDT. Som forskare bör vi fråga oss kring vad studiens resultat har för effekter på en 
högre samhällsnivå. Genom en ökad förståelse av VD:ns syn på motivation bidrar detta 
till en förståelse kring hur ett företagsekonomiskt perspektiv kan stå i relation med en 
individs grundläggande behov.  
 
Här är det viktigt att vi lyfter diskussionen kring huruvida det är etiskt att utifrån 
psykologi och forskning om människans behovstillfredsställelse nyttja denna kunskap 
till att uppnå företagsmässiga mål. Huruvida det är moraliskt försvarbart att använda sig 
av kunskaper om människors sinne för att på så vis få sina anställda att arbeta mer 
utifrån en inre motivation kan diskuteras ur flera perspektiv. 
 
Å ena sidan kan det ses som manipulativt att utnyttja en kunskap om människans 
medfödda psykologiska behov där genom att locka med en tillfredsställelse av dessa få 
sina anställda att bete sig utefter VD:ns och företagets önskemål. Å andra sidan bygger 
SDT på att människor strävar efter att behålla kontrollen över sitt eget beteende, 
ständigt kämpande mot att begränsas av yttre krafter. Att nyttja kunskapen om 
människan som en tillväxtorienterad organism, naturligt benägen att integrera sig själv i 
till exempel en företagsstruktur, bör därmed snarare ses vara en aktivitet av högre moral 
än att kontrollera och påtvinga sin anställda ett beteende i sin anställning. 
 
SDT menar att det är en del av den anpassningsbara utformningen för människan att 
engagera sig i intressanta aktiviteter, utöva sin kapacitet och uppleva samhörighet i 
sociala grupper. Det som därmed ligger i ett självbestämt, självreglerat och internt 
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motiverat beteende bör också ligga i den anställdes egna intresse, där lärdom kring hur 
en internalisering och integrering av ett företagsmässigt och personligt mål bör ses som 
gynnsamt för alla parter. 
 
Ytterligare perspektiv kring detta går alltid att fortsätta diskutera. Att gå från att arbeta 
för att individen måste, för att den drivs av yttre källor såsom pengar och att kunna 
ställa mat på bordet, till att arbeta för att det är en del av individen bidrar till att vi mer 
och mer suddar ut gränsen mellan privatliv och arbetsliv. Detta kan fortsätta kopplas 
vidare till konsekvenser för människans liv i allmänhet. Vi ser det därmed som ytterst 
viktigt att en samhällelig diskussion utifrån etiken i denna studie lyfts och 
uppmärksammas, men väljer att utifrån ämnets komplexitet inte gräva oss djupare än så. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
Inledning 
Vad heter du? 
Vad heter företaget? När startade det? Vad gör ni? 
Din position i företaget? Vilka är dina ansvarsområden i företaget? 
Antal anställda idag? Anställningsformer? Hur ser företagets tillväxt-ambitioner ut?  
 
Hur länge har du varit på företaget? Är du delägare i företaget? 
Har du någon utbildning? Tidigare erfarenheter av personalfrågor? 
 
 
Övergripande frågor Motivation 
Beskriv din ledarskapsstil?  
Visionär, kommunicera mål, lätt att ha och göra med, inte rädd för att fatta beslut. 
Vad anser du är ett vinnande koncept i att få ut 100 % av dina anställda? 
Vad skulle du säga är nyckeln till motivation av dina anställda? 
Märker du om dina anställda är motiverade att arbeta eller ej? Hur ser du detta? 
Vad kan det bero på när en av dina anställda har svårt att hitta motivationen?  
Hur hanterar du situationer där anställda har svårt att engagera sig i en uppgift?  
När ser du dem som mest motiverade? 
 
Kontrollerat kontra självbestämt beteende 
Pengar, vad betyder det? Hur använder du det i motivation? Hur tror du dina anställda påverkas?  
Hur ser du på provision, bonus och befordran som motivationsfaktorer? Belöningssystem? 
Hur ser du på att skapa en rädsla för avsked eller att inte få befordran, som motiverande faktorer? 
Litar du på dina anställda? Hur mycket kontrollerar du vad de gör, hur det går osv?  
Hur tas detta emot? Motiveras de av att veta att du checkar upp på dem? 
Eller motiveras de snarare av att få lösa uppgiften på egen hand?  
Vad har insyn och tillgång till information och företagets problem för verkan på motivation? 
 
Individens grundläggande behov 
Självständighet 
Hur tror du att dina anställda trivs med sitt arbete och sina arbetsuppgifter? 
Kan den anställde påverka sina arbetsuppgifter? 
Vad har detta för inverkan på deras motivation? 
Vad tycker du att ansvarstagande har för effekt på engagemang och motivation? 
Får en anställd möjlighet att komma med egna idéer och förslag?  
Finns och tillåts engagemang? 
 
Kompetens 
Hur får de veta att de gjort ett bra jobb? Dåligt jobb? Hur kommuniceras det? 
Hur tror du det påverkar deras motivation?  
Blir man motiverad av att se andra lyckas, eller snarare omotiverad när man känner att man inte syns? 
Hjälper man varandra eller tävlar man?  
Hur hanterar man nyckelpersoner vs. mindre viktiga anställda, när det gäller ansvar och erkännande? 
Är balansen svår? Hur hittar man en balans mellan anställda, vad gäller beröm eller tillsägelser? 
Hur påverkar det dina anställa att engagera sig fullt ut? 
Ser du kort- eller långsiktigt på dina anställda? Erbjuds utbildning och utveckling? 
 
Samhörighet 
Arbeta i grupp, utnyttja varandras go? Eller arbetar man själv? 
Vad har gruppkänsla med motivation att göra? 
Vad har de anställda för påverkan på varandras motivation? 
Hur ser din personliga relation med dina anställda ut? Känslomässig eller formell? 
 
Avslut 
Finns det något du skulle vilja tillägga?   
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Bilaga 2 - Intervjuerna 

!

NAMN KÖN MEDIUM INTERVJUTID UPPLEVD STÄMNING 
David Man Telefon 26:30 Tidskritisk, positiv, kortfattad 
Krister Man Telefon 40:30 Lugn, öppen och ovetandes 
Jan Man SKYPE 43:17 Genomtänkta svar, utförlig 
Niklas Man Telefon 32:36 Metodisk och kortfattad 
Mikael Man Telefon 41:44 Pratglad, öppen 
Axel Man Telefon 28:19 Rak, ärlig och driven 
Lars Man Telefon 31:24 Metodisk, lugn, planerad 


