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Sammanfattning 

En viktig del för företags framgångar är dess rekryteringar och möjlighet att behålla 

viktigt humankapital inom organisationen. Ett sätt för företag att lyckas med detta är att 

rekrytera internt inom organisationen då det innebär att de kan behålla viktigt kapital inom 

organisationen och använda det som en motivationskälla för de anställda. 

Internrekrytering kan dock innebära problematik i form av rivalitet mellan de anställda 

på arbetsplatsen, vilket också kan innebära en mer utmanande roll för internrekryterade 

ledares möjlighet att motivera de anställda. Samtidigt finns det av författarnas vetskap 

inga tidigare studier som undersöker hur just internrekryterade ledare upplever att detta 

påverkar deras möjlighet att leda de anställda. Tidigare studier inom områdena ledarskap, 

motivation och rekrytering är individuellt sett väl utforskade men tidigare studier som 

undersöker de tre kombinerat existerar i dagsläget inte. Utifrån detta identifierade 

författarna sitt gap och syfte att få en djupare förståelse för internrekryterade ledares 

upplevda möjlighet att motivera de anställda. 

 

Studien är genomförd med en kvalitativ metod där författarna har samlat in data genom 

semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer avsåg att undersöka hur internrekryterade 

ledare upplevde sin möjlighet att motivera de anställda. När datan var insamlad 

analyserade författarna materialet genom en tematisk nätverksanalys och utifrån detta 

kom de fram till olika teman som kopplades till teorin som var identifierad inom de olika 

områdena ledarskap, motivation och rekrytering. De huvudsakliga slutsatserna som drogs 

från arbetet var att internrekryterade ledare upplevde sin förståelse för de anställda, deras 

arbete och företagskulturen som stor vilket underlättade deras upplevda möjlighet att 

motivera de anställda på ett positivt sätt. Vidare kom studien fram till att gemenskapen 

var något som respondenterna såg som viktigt för att motivera de anställda och även att 

deras förståelse sågs som fördelaktig i hur gemenskap kan skapas på den specifika 

arbetsplatsen. 
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1.0 Introduktion 
I detta kapitel kommer författarna att introducera läsaren till ämnet som uppsatsen 

behandlar. De kommer att presentera problembakgrund och hur detta arbete syftar att 

bidra till såväl teorin som praktiken för näringslivet. Inledningsvis behandlar den val av 

ämne, varför det är intressant och vilka författarna är. Vidare presenteras en översikt av 

den teoretiska referensramen som består av teorier inom ledarskap, motivation och 

internrekrytering. Till sist avslöjar författarna deras problemformulering och syftet med 

arbetet. 

 

1.1 Val av ämne 
Tobias Persson och Hampus Gjöres Clark är båda studenter på Civilekonomprogrammet 

med inriktning mot Service Management vid Umeå Universitet.  

Båda författarna har stort intresse för ledarskap, något som väcktes redan innan början av 

deras studietid. I och med att service management-programmet lägger del av sitt fokus på 

ledarskap har författarna under sin utbildning studerat ämnet vid flera tillfällen. 

Studietiden har inneburit ett accelererat intresse för ämnet som de bägge är ense om skulle 

vara ett intressant karriärsval till framtiden. Både innan och under studietiden har 

författarna haft möjlighet att prova på ledarskap i form av anställningar och ideella 

engagemang vilket är stor del av anledningen till intresset. 

 

Bägge författarna har, sedan tidigare, både positiva och negativa erfarenheter från 

internrekrytering, vilket författarna likställer med en befordran inom företaget. I vissa 

situationer har författarna upplevt att både val av ledare och ledaren i sig haft en negativ 

effekt på såväl motivation som stämningen på arbetsplatsen, medan det vid andra tillfällen 

har haft en helt motsatt positiv effekt. Av den anledningen är det intressant, ur författarnas 

synvinkel, att se till hur ämnena ledarskap, motivation och rekrytering hänger ihop. 

 

Då författarnas utbildning riktar sig mot tjänstesektorn var de fast beslutade att rikta 

arbetet mot denna också. Det är här de anser sig besitta störst kompetens och kunskap för 

att faktiskt kunna bidra med värdefulla insikter för såväl näringslivet som forskningen 

och därför har respondenterna som kontaktats i uppsatsen alla tillhört tjänstesektorn. Då 

uppsatsen ämnar att skapa förståelse för de tre ämnena ledarskap, motivation och 

internrekrytering har författarna valt att inte rikta in sig på en specifik bransch utan istället 

försökt att bredda urvalet av respondenter för att i viss mån minska den branschspecifika 

faktorn. 

 

1.2 Problembakgrund 
Personalomsättning utgör ett problem för många organisationer (Van Dick et al., 2004, s. 

351). Att personal väljer att lämna en organisation är kostsamt för företaget både i form 

av direkta kostnader, exempelvis nyrekrytering, men även kompetens som försvinner ur 

företaget (Van Dick et al., 2004, s. 351). Enligt Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

forskningsrapport (PwC, 2006), som utgår ifrån företagarnas egna beräkningar, kan en 

felrekrytering kosta företag omkring 700 000kr vilket visar på vikten av en korrekt 

rekrytering. Enligt Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning (SCB, 2015) 

skedde det under förra året 368 200 externrekryteringar och 63 700 internrekryteringar 

vilket visar att det sker många rekryteringar i Sverige både inom offentlig- och privat 

sektor. Med det stora antalet rekryteringar och de potentiella kostnaderna vid 

felrekryteringar blir det än mer relevant att organisationen har en god förståelse för vem 

som ska rekryteras, hur denne ska bli rekryterad och hur företaget ska ta tillvara på 
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personen. Vidare skriver Arnold (2005, s. 133) att då en anställd bestämt sig för att lämna 

företaget går produktivitetsnivån på denna person också ner vilket resulterar i sämre 

effektivitet för företaget. Att behålla sina anställda är således en viktig del av företags 

framgångar. Argote et al. (1995, s. 512) har visat sambandet att intakta grupper som 

gemensamt bygger upp mer erfarenhet tillsammans presterar bättre än grupper som inte 

lyckas hållas intakta. Det bör, enligt författarna, då ligga i företagens intresse att i så stor 

mån som möjligt behålla arbetsgruppernas sammansättning.  

 

Enligt Arnold (2005, s. 133) så krävs det en motiverande miljö för att få folk att vilja 

stanna kvar inom organisationen och ett sätt att motivera sina anställda är att erbjuda 

karriärmöjligheter (Bagdadli et al., 2006, s. 96). Ett motivationsverktyg blir då 

organisationens nivå av internrekrytering som även för med sig fördelar i att kompentens 

och kunskap bibehålls. Det finns dock problem med internrekrytering som måste tas 

hänsyn till. Då möjligheten att bli internrekryterad är attraktiv kan det leda till att 

personalen börjar tävla sinsemellan för de möjliga platserna (Baron & Kreps, 1999, s. 

408) och detta kan i sin tur leda till att de börjar hålla inne på information som hade hjälpt 

organisationen (Chan, 1996, s. 556). I extrema fall kan medarbetare till och med börja 

sabotera för kollegor (Chan, 1996, s. 556). Det är alltså inte helt oproblematiskt för 

organisationer att varken hålla grupper intakta eller använda internrekrytering som ett 

motivationsverktyg. Den möjliga tävlingssituationen blir speciellt framstående om 

befordringar är en effekt av relativ kompetens och prestation då det gynnar den enskilda 

individen att inte dela med sig av tips och information då de relativt sina medarbetare, 

som ses som konkurrenter, framstår som bättre (Lazear, 1989, s. 570). Att det skapas en 

tävlingssituation inom organisationen kan, enligt författarna, leda till att det skapas ett 

agg mot den person som blir tillsatt tjänsten i slutändan (Beehr et al., 2004, s. 416). Just 

denna problematik skrev Korpskog (2010) om i chefstidningen då en kvinna vid namnet 

Lotta gått från att vara kollega till arbetsledare för sin gamla arbetsgrupp. Lottas relationer 

till de tidigare anställda innebar problematik för ledarskapet och tärde på välmåendet i 

den utsträckningen att Lotta till slut såg sig om efter andra jobb, bortom chefskapet 

(Korpskog, 2010). Problemet på denna arbetsplats var, enligt Lotta, att många i 

personalen ansåg sig vara mer kapabla att leda arbetet vilket skapade en svår situation 

utifrån ett ledarperspektiv (Korpskog, 2010).  

 

1.3 Teoretisk bakgrund och forskningsgap 
Redan 1948 skrev Coch & French (1948, s. 531) att ledare kan motverka eller minimera 

individers motstånd gentemot gruppen. Något som i sin tur innebär att ledaren kan 

reducera kostnader i form av personalomsättning och minska motståndet till inlärning 

(Coch & French, 1948, s. 532). Forskning har också visat att ledaren inom organisationer 

påverkar finansiella resultat som avkastning på investeringar (Bertrand & Schoar, 2003, 

s. 1204). Det ovanstående är bara delar av omfattande forskning som har visat på att ledare 

kan ha en positiv påverkan inom organisationer (Yukl, 2012, s. 66). Detta är föga 

förvånande, då ledarskap innebär att utöva inflytande över medlemmar i en grupp eller 

organisation och vidare också innebär att hjälpa gruppen i fråga att nå sina mål (Yukl, 

1989, s. 253). Detta är även den definition av ledarskap som författarna valt att använda 

genomgående i arbetet. Det betyder alltså att en lyckad ledare bör ha påverkan på en 

organisation eller ett företags resultat. Vidare så finns även forskning som undersöker vad 

som gör ledarskap effektivt, det vill säga vad som gör att en ledare följs, och en 

komponent som är delaktig i ett ledarskaps effektivitet är ledarens rykte (Hall et al., 2004, 

s. 518). En ledare som har ett gott rykte är mer sannolik att ingjuta förtroende i sina 

underordnade och genom det företroendet blir de underordnade mer sannolika att se 
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ledarens intention som positiv och i förlängningen även följa dem (Tyler & DeGoey, 

1996, s. 336-337). 

 

En del i hur en ledare kan påverka organisationens resultat är att motivera de anställda 

(Yukl, 1989, s. 253) något som en ledare kan göra på flera sätt. Ämnet motivation är ett 

välutforskat ämne och mängden artiklar och publikatoner rörande området ökar för varje 

år (Sekhar et al., 2013, s. 474). Mycket av dagens forskning kring ämnet härstammar från 

Maslows behovstrappa. Maslows teori handlar om att man ska se en människas 

motivation utifrån en pyramid uppbyggd av människans grundläggande behov (Maslow, 

1943). Även om teorin är kritiserad, särskilt på senare tid (Trigg, 2004, s. 397), så är 

många av de tankar som den tar upp fortfarande en del av den grund som mycket 

forskning om motivation bygger på. Som en del i den efter Maslows teori fortsatta 

forskningen finns teorin om Inre- och Yttre motivation som placerar motivationsfaktorer 

i två olika kategorier, inre motivation som som betyder att en uppgift görs utan någon 

belöning fås (Deci, 1971 s. 105), och yttre motivation där en uppgift görs för att en separat 

belöning erhålls (Ryan & Deci, 2000, s. 55). Andra motivationsteorier som framkommit 

är även förväntansteori (Vroom, 1964, s. 276) som menar att motivation kan beskrivas i 

tre olika kategorier, Valens, Förväntan och Intstrumentalitet (Fudge & Schlacter, 1999, s. 

296). Teorin behandlar individens uppfattning av dessa och de tre kategorierna 

tillsammans bestämmer individens motivation. Valens är hur högt individen värderar en 

belöning eller ett utfall, Instrumentalitet hur individen uppfattar sin egen förmåga att göra 

det som krävs för att nå utfallet och Förväntan är uppfattningen individen har om huruvida 

en uppgift leder till utfallet som de strävar efter (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296-297). 

 

Att anställa rätt person inom verksamheten är ansedd som en högt prioriterad uppgift. Det 

kan vara avgörande för organisationers framgång och det är inte bara viktigt vilken 

personal organisationen anställer (Feuer, 2000, s. 24) utan även vilken personal de 

behåller inom organisationen (Mitchell et al., 2001, s. 97). Som tidigare nämnt så innebär 

då en inadekvat rekrytering sannolikt en kostnad för organisationen vilket kommer 

påverka verksamhetens finansiella möjligheter (Feuer, 2000, s. 26; PwC, 2006; Van Dick 

et al., 2004, s. 351). Som beskrivet tidigare är en adekvat rekrytering viktig för 

organisationer och valet av extern alternativt intern rekrytering är en del av hur 

framgångsrik rekryteringen blir. I uppsatsen utgår författarna från SCBs definition av 

extern kontra intern rekrytering. Enligt SCBs arbetskraftsundersökning (SCB, 2015) 

definieras externrekrytering som “...anställning av en person som inte redan är anställd 

i organisationen/företaget” och internrekrytering som “...anställning av en person som 

redan är anställd i organisationen/företaget”. Det finns fördelar och nackdelar med båda 

tillvägagångssätten. Att rekrytera externt kan hjälpa organisationen hitta individer som 

besitter egenskaper som inte finns inom organisationen (Baron & Kreps, 1999 refererad 

i Chen 2005, s. 260) och utbudet av arbetskraft är större på den externa marknaden jämfört 

med den interna. Det innebär dock en högre risk att rekrytera externt än internt i och med 

att organisationen inte har lika mycket information om personen i fråga (Chan, 2006, s. 

181). Vidare innebär extern rekrytering också att organisationen minskar negativa 

aktiviteter som exempelvis att lata sig på jobbet (Chen, 2005, s. 261-262).  

 

Internrekrytering däremot kan potentiellt sett bli mindre kostsamt då individen redan är 

familjär med organisationen och har specifika kunskaper nödvändiga för arbetsplatsen 

(Bayo-Moriones & Ortín-Ángel, 2006, s. 453). Internrekrytering är också att anse mindre 

riskfullt då organisationen känner till individen sedan tidigare (Chan, 2006, s. 181). 

Vidare fördelar med intern rekrytering, som nämns av forskare, är att personalen kan få 
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högre motivation och en höjd produktivitet av möjligheten att själva potentiellt bli 

befordrade (Bagdadli et al., 2006, s. 96; Baron & Kreps, 1999, s. 407; Heraty & Morley, 

1998, s. 669). Det gör internrekrytering till ett attraktivt alternativ, men det finns även 

nackdelar. Chan (2006, s. 181) visar på att externrekryterade kandidater som i 

rekryteringsprocessen konkurrerat med interna kandidater snabbare blir befordrade inom 

organisationen. För att organisationer ska välja en extern kandidat före en intern så måste 

den rent kompetensmässigt väga upp för den högre risk rekryteringen innebär, vilket är 

att anse vara grunden för den snabbare karriärsutvecklingen inom organisationen (Chan, 

2006, s. 181). Enlig Chan (2006, s. 181) så avtar dock effekten av externrekryterades 

snabbare befordranstakt högre upp i hierarkitrappan varpå det då blir mer aktuellt att 

använda uteslutande intern rekrytering. DeVaro och Morita (2013, s. 257) visar även på 

att företag som förutspår tillväxt i framtiden bör externrekrytera till de hierarkiskt lägre 

positionerna då det ger större möjligheter till intern rekrytering till högre positioner. Som 

beskrivet i problembakgrunden kan internrekrytering skapa en tävlingssituation mellan 

de anställda, vilket i sin tur kan skapa problem i form av försämrat samarbete (Baron & 

Kreps, 1999, s. 408), och till och med i extrema fall sabotage på arbetsplatsen (Chan, 

1996, s. 556). Detta grundar sig i teorin om turneringsspel. 

 

Inom organisationer som internrekryterar blir konkurrensen om befordringar hög då den 

är attraktiv bland de anställda, vilket i sin tur leder till ett slags turneringsspel (Baron & 

Kreps, 1999, s. 408; Beehr et al., 2004 s. 415-416). Detta kan leda till samarbetsproblem 

på arbetsplatsen som exempelvis att anställda håller inne på information som reflekterar 

dåligt på de själva, eller medvetet misstolkar information från andra anställda för att 

försämra bilden av en kollega (Baron & Kreps, 1999 s. 408-409). Baron & Kreps (1999 

s. 410) följer sedan även upp med problematiken kring de anställda som inte blivit 

befordrade och hävdar att organisationer där befordran innebär status har svårigheter när 

det kommer till hanteringen av dessa anställda. De personer som blivit nekade befordran 

riskerar att sluta följa den individ som blivit befordrad om de anser att 

rekryteringsprocessen varit orättvist (Beehr et al., 2004, s. 429). Bagdadli et al. (2006 s. 

97) säger att rättvisa rekryteringsprocesser bör ses som ett motivationsverktyg som syftar 

till att reducera effekten av missnöjda anställda vid internrekrytering. Ett sätt att minska 

känslan av orättvisa i rekryteringssituationer är att vara transparent i sitt tillvägagångssätt 

och sina val (Kaplan & Ferris, 2001, s. 1207). Många av de nekade interna kandidaterna 

utgör stort värde för organisationen på den position de redan befinner sig vilket innebär 

att det är viktigt för företaget att behålla dem där (Baron & Kreps, 1999 s. 410). Att 

befordra dem skulle med andra ord kunna innebära tappat värde för företaget, vilket dock 

den anställda sällan tar hänsyn till (Baron & Kreps, 1999 s. 410). Undermedvetet eller 

aktivt kan de anställda som inte blivit befordrade underminera deras ledare och ignorera 

deras direktiv (Baron & Kreps, 1999, s. 410). Utöver att ledarskapet blir mer 

problematiskt innebär detta även att de anställda, som tidigare var produktiva och 

värdefulla för organisationen, förlorar sitt värde för företaget då deras engagemang och 

uppmärksamhet avtar (Baron & Kreps, 1999, s. 410). Truxillo et al. (2004, s. 48) menar 

också på att den effekt som de individer som inte blivit befordrade i processen kan ha 

större påverkan på situationen än den faktiskt valda individen. 

 

Som presenterat i detta avsnitt är forskning inom områdena ledarskap, rekrytering och 

motivation enskilt omfattande, men det finns brist på forskning som kombinerar de tre 

ämnena. En studie gjord av Daum (1975) har genom en egen konstruktion försökt testa 

detta samband och är den enda, i författarnas vetskap, som försökt binda ihop dessa tre 

forskningsområden. Enligt studien har internrekryterade ledare en negativ påverkan på 
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gruppens arbetsmoral, motivation och glädje (Daum, 1975, s. 411-412). Dock känner 

författarna att studien är både gammal och därigenom potentiellt utdaterad, samt att 

experimentet är utför i en fiktiv miljö vilket inte nödvändigtvis gör den applicerbar på 

verkligheten. Studien riktar sig också mot de anställdas uppfattning och inte ledarens. 

Vidare så är studien enligt författarna också bristfällig då deltagarna inte får veta varför 

någon person väljs som ny ledare samt att den nya person får en avsevärt mycket större 

belöning än de andra i gruppen vilket enligt författarna kan skapa ett agg eller misstro 

mot den nye ledaren. Ändock så ger studien en fingervisning i att internrekrytering kan 

ha en negativ effekt något som även belyses i detta kapitel. 

 

Som tidigare nämnt sker det årligen många rekryteringar i Sverige, och varje rekrytering 

innebär en kostnad (PwC, 2006; SCB, 2015; Van Dick et al., 2004, s. 351) som kan 

minimeras med hjälp av en adekvat rekrytering. Detsamma gäller även befordringar och 

tillsättning av ledare då en ledare inom en organisation har potentiellt en förmåga att 

minska kostnader (Bertrand & Schoar, 2003, s. 1204; Coch & French, 1948, s. 531-532) 

genom att influera och motivera de anställda (Yukl, 1989, s. 253). En ledare har olika 

typer av vektyg att motivera sina anställda med, både med hjälp av inre- och yttre 

motivation (Deci, 1971 s. 105; Ryan & Deci, 2000, s. 55) och genom förväntansteori 

(Fudge & Schlacter 1999, s. 296). Vidare är ett ledarskaps effektivitet beroende av 

ledarens rykte (Tyler & DeGoey, 1996, s. 336-337). Forskning har som tidigare beskrivet 

visat på att befordringar har en positiv påverkan på anställdas motivation då det bidrar till 

de anställdas känsla av karriärmöjligheter inom företaget (Bagdadli et al., 2006, s. 96), 

framförallt om befordringsmöjligheten anses vara rättvis (Kaplan & Ferris, 2001, s. 

1207). Detta innebär som tidigare beskrivet att de anställda känner ett större engagemang 

gentemot organisationen, vilket betyder att företaget kan behålla viktig kompetens på 

arbetsplatsen (Bayo-Moriones & Ortín-Ángel, 2006, s. 453). Samtidigt visar forskningen 

också att internrekrytering kan leda till problem på arbetsplatsen då de som inte blir 

befordrade som en effekt att det möjliga turneringsspel som uppstår (Baron & Kreps, 

1999, s. 408; Beehr et al., 2004 s. 415-416) kan få en känsla av förlust, vilket i vissa fall 

leder till att de underminerar dess ledare (Baron & Kreps, 1999 s. 410). 

 

Med bakgrund av detta har författarna identifierat ett gap i forskningen, nämligen hur en 

internrekryterad ledare upplever sin möjlighet att motivera sina medarbetare då 

forskningen både talar om internrekrytering som ett sätt att motivera men att det även 

medför komplikationer. Det faktum att internrekryteringar kan ske är i sig motiverande, 

men som tidigare skrivet kan det även vara omotiverande för de anställda som inte blir 

befordrade. Det anser författarna kan leda till att den internrekryterade ledarens möjlighet 

att motivera sina anställda påverkas, både negativt och positivt. Att detta inte forskats om 

i någon större utsträckning utöver Daums studie år 1975 gör att författarna ser att denna 

studie kan hjälpa till att skapa en förståelse för hur internrekrytering påverkar ledare och 

dess möjlighet att motivera och vidare även ge ytterligare information till organisationer 

när de står inför en rekryteringsprocess samt hur de ska hantera internrekryterade ledare. 

 

1.4 Problemformulering 
Mot bakgrund av ovanstående har författarna skapat denna problemformulering 

 

Hur upplever internrekryterade ledare deras möjlighet att motivera de anställda? 
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1.5 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur 

internrekryterade ledare upplever deras möjlighet att motivera sina anställda. Detta för att 

kunna utöva ett effektivt ledarskap samt få en bättre förståelse för vad de själva anser vara 

de största utmaningar associerade med rollen som internrekryterad ledare. Vidare syftar 

uppsatsen även till att belysa vad organisationer som internrekryterar ledare kan behöva 

ta hänsyn till för att underlätta ledarens arbete. Detta också för att inte riskera att tappa 

produktivitet på de anställda som inte än fått möjligheten att klättra på karriärstegen inom 

organisationen. Genom detta arbete ska ledare få en större förståelse för hur de kan utöva 

sitt ledarskap samt att organisationer får en bättre förståelse för vilken person som i vilket 

läge kan anses vara lämplig att tillsätta som ledare för en grupp och hur de kan stötta den 

i sitt arbete att driva organisationen framåt. 
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2.0 Metod 
I detta kapitel avser författarna att beskriva de metodologiska utgångspunkter som 

uppsatsen är uppbyggd på. De kommer introducera läsaren till deras ontologiska och 

epistemologiska utgångspunkter. Vidare beskriver författarna vilket angreppssätt de 

använt samt deras forskningsstrategi. Kapitlet avslutas med en argumentation för valda 

teorier och hur de bidragit till arbetet som helhet. 

 

2.1 Ontologi 
Forskningsfilosofin som författarna väljer att adaptera i uppsatsen är viktig då den 

förklarar hur de valt att se på verkligheten (Saunders et al., 2009, s. 108). Den ligger som 

grund för byggandet av såväl problemformuleringen som utformandet av 

forskningsdesign och strategi (Saunders et al., 2009, s. 108). Den ontologiska, såväl som 

den epistemologiska, filosofiska ståndpunkten avser hjälpa författarna att förstå frågor 

om vad som kan avses som fakta, hur denna kan bildas och vilka källor som kan användas 

för denna kunskap (Raadschelders, 2011, s. 920). 

 

Bryman (2011,s. 35) definierar ontologi som frågor gällande sociala entiteters art och 

natur och huruvida dessa anses förklaras bortom sociala aktörer eller ej. När det kommer 

till ontologiska ståndpunkter talas det om de två huvudinriktningarna objektivism 

respektive konstruktionism (Bryman, 2011, s. 35-36), vilka båda anses ha hög relevans 

för forskning inom management (Saunders et al., 2009, s. 110). Då uppsatsen berör ämnen 

med stark koppling till management kommer det också vara dessa två ståndpunkter 

underkapitlet ontologi behandlar. 

 

Bryman (2011, s. 36) definierar objektivism som en ontologisk ståndpunkt där sociala 

fenomen ligger bortom individens intellekt och förklaras genom yttre fakta. Den sociala 

aktören påverkar inte sociala fenomen då det ligger bortom dess intellekt (Bryman, 2011, 

s. 36). Oavsett vem som än befinner sig sig i en situation spelar alltså inte individen någon 

roll, utan istället utomliggande faktorer. Konstruktionism, å andra sidan, ser att 

verkligheten skapas av de sociala aktörerna och ständigt påverkas av individen (Bryman, 

2011, s. 37). Situationer skapas utifrån individens uppfattning och är under ständig 

förändring (Bryman, 2011, s. 37). De sociala aktörerna kommer att tolka situationer olika 

vilket också kommer att påverka deras handlingar (Saunders et al., 2009, s. 111). 

 

Författarna har i denna uppsats valt att använda sig av en konstruktionistisk filosofisk 

ståndpunkt. Enligt Saunders et al. (2009, s. 110) är denna ontologiska ståndpunkt 

nödvändig för att undersöka den subjektiva motivation som påverkar individer i olika 

situationer. Problemformuleringen, som uppsatsen avser att besvara, är uppbyggd på ett 

konstruktionistiskt synsätt och forskningsstrategin likaså, vilken då inte avser att 

kvantifiera ett fenomen utan istället förklara det utifrån att verkligheten beror på de 

sociala aktörerna. Bryman (2011, s. 40-41) säger att en kvalitativ forskningsstrategi 

möjliggör att undersöka en verklighet som är under ständig förändring och går ofta hand 

i hand med en kvalitativ forskningsstrategi. Då författarna avser att få en djupare 

förståelse för internrekryterade ledares subjektiva uppfattning av hur de kan påverka de 

anställdas motivation blir den konstruktionistiska ståndpunkten nödvändig. Utifrån en 

objektivistisk ståndpunkt hade ledare, som individer, inte påverkat situationen utan 

istället utanliggande faktorer vilket hade gjort ledaren i sig irrelevant. Författarna anser 

att den individuella ledarens roll inom organisationen är avgörande, då det annars inte 

hade spelat någon roll vem som organisationen rekryterar för att föra den framåt. 
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Uppsatsen avser även att se till hur motivationen bland de anställda påverkas av ledaren 

och utgångspunkten är att motivation kan öka, minska, alltså påverkas beroende på den 

individuella ledare, vilket också ligger i linje med den konstruktionistiska ståndpunkten. 

 

2.2 Epistemologi 
Bryman (2011,s. 29) definierar en epistemologisk frågeställning som vad som ska 

betraktas som kunskap inom ett ämnesområde och speciellt huruvida den sociala 

verkligheten kan eller bör studeras med samma metoder och verklighetsbild som 

naturvetenskap. En epistemologisk ståndpunkt som säger att den sociala verkligheten bör 

studeras med samma metoder som naturvetenskap kallas positivism (Bryman, 2011, s. 

29-30). Positivism innebär då att en tydlig distinktion mellan teori och forskning då 

forskningens roll är att pröva teorier med ändamålet att utveckla lagar (Bryman, 2011, s. 

30; Saunders et al., 2009, s. 113). Vidare innebär detta att det inte är möjligt att samla in 

data som inte är påverkat av existerande teorier, samt att forskarens tolkning och 

beskrivning är en direkt avspegling av verkligheten (Bryman, 2011, s. 30). 

 

Den motsatta epistemologiska ståndpunkten är interpretativism (Bryman, 2011, s. 32) 

som gör skillnad på de samhällsvetenskapliga studieobjekten, såsom människor, och de 

naturvetenskapliga (Bryman, 2011, s. 32). Interpretativismen hävdar att det är viktigt att 

förstå skillnader mellan människor i våra sociala roller (Saunders et al., 2009, s. 116). 

Som en följd av detta krävs det en annan en annan logik än den som appliceras på 

naturvetenskapliga studier och därav en annan epistemologisk ståndpunkt (Bryman, 

2011, s. 32). Denna logik ämnar att skapa en förståelse för människors beteende snarare 

än att förklara densamma (Bryman, 2011, s. 32). Interpretativism innehåller två 

huvudsakliga perspektiv, det fenomenologiska perspektivet och symbolisk interaktionism 

(Bryman, 2011, s. 35). De huvudsakliga skillnaderna mellan perspektiven är att det 

fenomenologiska perspektivet betonar att det är viktigt att se saker utifån den granskade 

individens perspektiv (Bogdan & Taylor, 1975, s. 13-14) medan symbolisk 

interaktionism utgår från att människor tolkar symbolik, däribland även handlingar,på ett 

speciellt sätt och forskarens uppgift blir då att fånga tolkningsprocessen genom vilken 

aktören konstruerar sina handlingar (Blumer, 1962, s. 188, refererat i Bryman, 2011, s. 

34). 

 

Då denna uppsats ämnar besvara en frågeställning som leder till förståelse snarare än att 

förklara blir den interpretativistiska ståndpunkten lämpligast att applicera på arbetet 

(Bryman, 2011, s. 32). Vidare vill frågeställningen hitta den internrekryterade ledarens 

subjektiva åsikt och författarna anser att det därför är av vikt att kunna se 

omständigheterna från ledarens perspektiv. Av den anledningen är den epistemologiska 

ståndpunkten fenomenologisk. För att tillfullo kunna anamma den ståndpunkten krävs det 

som tidigare skrivet att författarna måste kunna visa förståelse för ledarens synvinkel. 

Den ena av författarna har arbetat som internrekryterad ledare, förvisso under en kortare 

period, men författarna anser ändå att det ger en möjlighet att på ett adekvat sätt se 

omständigheterna utifrån ledarens perspektiv. 

 

Då frågeställningen avser att hitta ledarens subjektiva åsikter är den positivistiska 

epistemologiska ståndpunkten inte applicerbar på detta arbete. Detta då den positivistiska 

forskningen bygger på objektivitet (Bryman & Bell, 2011, s. 15), vilket gör det omöjligt 

att undersöka ledares upplevelser då dessa är subjektiva. 
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2.3 Angreppssätt 
Enligt Saunders et al. (2012, s. 143-145) finns det två huvudsakliga angreppssätt som kan 

användas vid forskning; induktion och deduktion. Dessa avser att förklara förhållandet 

mellan teori och praktik när det kommer till genomförandet av forskning (Bryman, 2011, 

s. 25-26). 

 

Ett deduktivt angreppssätt avser att testa redan befintliga teorier (Saunders et al., 2009, s. 

124), och utifrån dessa bygga hypoteser som sedan testas empiriskt i olika situationer 

(Bryman, 2011, s. 26). Utifrån resultatet av datan antingen bekräftas eller förkastas 

hypoteserna och följs upp av en omformulering av den teoretiska modellen (Bryman, 

2011, s. 26). Deduktion kopplas oftast samman med en kvantitativ metod då det till stor 

del går ut på hypotesprövning, men det finns även fall där en kvalitativ metod kan vara 

applicerbar (Saunders et al., 2009, s. 125). Egenskaper som besitts av det deduktiva 

angreppsättet är möjlighet att undersöka faktorers samband måste kunna operationaliseras 

på ett kvantitativt sätt samt att urvalet måste vara stort nog att kunna generaliseras 

(Saunders et al., 2009, s. 125). 

 

Det induktiva angreppssättet har sin utgångspunkt i teorigenerering och innebär att 

resultatet som framkommer i empirin bygger teorin (Bryman, 2011, s. 28; Saunders et al., 

2009, s. 126). Som forskare innebär detta att du samlar in data, mest vanligt genom en 

kvalitativ studie, för att sedan hitta samband i den generade datan (Saunders et al., 2009, 

s. 126). Slutprodukten kan komma att bli samma teori som vid ett deduktivt angreppssätt, 

med skillnaden att utgångspunkten legat vid att den insamlade datan föreligger teorin som 

inte omformuleras utan istället skapas (Saunders et al., 2009, s. 126). Det induktiva 

angreppssättet går, till skillnad från det deduktiva, från vedertagna slutsatser till 

generaliseringar (Ketokivi & Mantere, 2010, s. 316). Kritiken som dyker upp blir då att 

forskare endast kan observera unika event, vilket motiverar ifrågasättandet kring hur 

generaliserbart detta i praktiken faktiskt är (Ketokivi & Mantere, 2010, s. 316) 

 

I denna uppsats har författarna valt att utgå från det induktiva tillvägagångssättet då det 

avser att skapa en förståelse för internrekryterade ledare upplevelser. Studien har sin 

utgångspunkt i tidigare teorier om internrekrytering, ledarskap och motivation, men avser 

inte att testa hypoteser från teorierna, utan istället skapa ny teori inom områdena. Teorin 

uppsatsen bygger på är till för att skapa förståelse för områdena och förbereda författarna 

för insamlingen av empirin. Enligt Bryman (2011, s. 26) ska forskning byggd på ett 

deduktivt angreppssätt skapa hypoteser som sedan testas, vilket författarna inte avser att 

göra. Detta för att hålla studiens resultat så öppet som möjligt då uppsatsen avser att skapa 

en djupare förståelse för problemet i fråga. En hypotes hade inneburit att författarna låst 

sig vid tidigare teori och exkluderar infallsvinklar som kan ha betydelse för uppsatsen 

syfte. Vidare avser författarna undersöka problemformuleringen genom intervjuer och 

utifrån dessa dra egna slutsatser kring möjliga samband som kan tänkas relevanta för 

syftet. 

 

2.4 Forskningsstrategi 
Enligt Bryman och Bell (2011, s. 26) avser forskningsstrategin förklara rent generellt hur 

forskare väljer att genomföra sin studie. I mångt och mycket används särskiljningar av 

kvalitativ och kvantitativ metod för att få en tydligare bild av begreppet (Bryman & Bell, 

2011, s. 26). Valet av strategin är väl sammanlänkad med valet av ontologisk och 

epistemologisk ståndpunkt som också samtliga måste utgå från den valda 

problemformuleringen och syftet med forskningen (Bryman & Bell, 2011, s. 27). Newby 
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(2010, s. 95) säger att den kvantitativa metodens syfte är att förklara och identifiera 

ordning och mönster. Vidare skriver han att detta är många strategiers mål, men det som 

främst särskiljer den kvantitativa metoden är dess härledning av tidigare teori samt dess 

syn på vad som kan anses som bevisat (Newby, 2010, s. 95). Alltså har den kvantitativa 

metoden en replicerbarhet som gör den generaliserbar, men den visar även hur effektiv 

forskningen varit (Newby, 2010, s. 95). Bryman och Bell (2011,s. 26) säger också att den 

kvantitativa fokuserar vid en numerisk analys som i högre utsträckning är mätbar, än den 

kvalitativa. Till skillnad från den kvantitativa metoden fokuserar den kvalitativa istället 

på ord och djupare förståelse för fenomen (Bryman & Bell, 2011, s. 27). Newby (2010, 

s. 116) säger att den kvalitativa strategin har en mjukare utgångspunkt och syftar i högre 

utsträckning till att beskriva varför saker och ting fungerar som de gör. Vad som 

ytterligare särskiljer den kvalitativa strategin från den kvantitativa är dess ursprung i 

humanistiska traditionen, vilket möjliggör för författaren att tolka och argumentera för 

subjektiva slutsatser utifrån bevisen (Newby, 2011, s. 116). 

 

I denna uppsats har författarna valt att använda sig av en kvalitativ forskningsstrategi då 

det ligger i linje med den frågeställning som uppsatsen bygger på. Författarna ser att en 

kvalitativ forskningsstrategi är nödvändig för att fånga ledares subjektiva mening. Som 

den ontologiska ståndpunkten uppsatsen bygger på, skapas verkligheten utifrån varje 

individuell ledares uppfattning kring den. Det blir med andra ord avgörande för att få en 

djupare förståelse för hur varje ledare också uppfattar deras ledarposition. Det blir viktigt 

att respondenternas åsikter kring vad som är av vikt inte påverkas av strategin vilket blir 

möjligt vid en kvalitativ studie. Detta skulle försvåras vid en kvantitativ strategi då 

agendan för undersökningen måste vara samma för samtliga respondenter för att resultatet 

ska anses ha hög validitet respektive reliabilitet. Då problemformuleringen utgår från 

ledares upplevelser kring motivation, vilket som tidigare fastställt är subjektivt, anser 

författarna att det också blir viktigt med subjektivt tolknings- och 

slutsatsledningsutrymme i analysen av den insamlade empirin. 

 

2.5 Förförståelse 
Enligt Saunders et al. (2009, s.151) måste författare vara medvetna om vad de har för 

förförståelse kring ämnet innan de genomför sin studie. Detta för att läsaren själv ska 

kunna vara källkritisk mot uppsatsen, framförallt för att kunna ta ställning till uppsatsens 

tendensfrihet (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224; Thurén, 2005, s. 66). Vidare så anses 

det höja kvalitetskriterierna inre validitet samt reliabilitet att presentera sin förförståelse 

(Merriam, 2014, s. 219). Utöver detta har författarna antagit ett fenomenologiskt synsätt 

vilket betyder att författarna måste bortse från sina egna erfarenheter för att kunna förstå 

de intervjuades perspektiv (Bryman, 2011, s.33) och därför har författarna valt att 

beskriva sin förförståelse. 

 

2.5.1 Tobias förförståelse 
Tobias går in i arbetet med både en teoretisk- och praktisk förförståelse. Den teoretiska 

förförståelsen finns inom områdena ledarskap samt motivation som han i egenskap av att 

vara civilekonomstudent med inriktning mot service management där han läst flertalet 

kurser kring både motivation samt ledarskap. Dessa kurser har varit på både 

grundläggande samt avancerad nivå och både i Sverige samt i Tjeckien under en 

utbytestermin vilket har gett Tobias ett större perspektiv på båda områdena. Denna 

förförståelse har hjälpt författarna i det avseendet att det i litteratursökningen funnits en 

kunskap om olika teorier som kurserna innehållit vilket skapat en utgångspunkt att starta 

sökningen ifrån. Författarna har dock alltid försökt att hålla sig kritiska mot de teorier 
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som litteratursökningen startade med i avseende att minska den potentiella begränsningen 

som den hade kunnat innebära. Utöver detta finns det även en risk i att förförståelsen 

kring motivation och ledarskap kommer göra att vissa resultat blir förväntade av 

författarna vilket skulle kunna påverka analysen. För att motverka detta har intervjuerna 

transkriberats med stor noggrannhet för att underlätta att objektivt beskåda datan som 

analysen grundar sig på, samt att författarna genomgående strävar efter att vara så 

transparenta som möjligt för att läsaren själv ska kunna avgöra huruvida förförståelsen 

kan ha påverkat. 

 

Vidare har även Tobias en praktisk förförståelse kring både ledarskap och 

internrekryteringar från arbetslivet. Tobias har dels arbetat som vikarierande team leader 

vilket både har skapat en förförståelse om hur den rollen är samt hur det är att bli 

internrekryterad då han i detta fall blev det. Tobias har även varit med om att personer i 

hans arbetslag blivit internrekryterade till chefspositioner vilket också bidrar till 

förförståelsen och vidare har han även arbetat på liknande arbetsplatser som några av 

respondenterna arbetar på. Detta har påverkat den bild Tobias har av internrekryteringar 

samt ledarskap. Det tidigare ledarskapet upplever Tobias dock inte har påverkat särskilt 

mycket då han var vikarie under såpass kort tid (två veckor) samt att alla kollegor visste 

att det bara var ett kortare vikariat vilket gjorde att Tobias inte upplevde sig som 

internrekryterad. Den största förförståelsen kommer istället från att han sett kollegor bli 

internrekryterade samt att han arbetat på liknande arbetsplatser som några av 

respondenterna. I fallet med internrekryterade kollegor så har Tobias erfarenheter varit 

både negativa och positiva vilket gör att han ser båda utfallen som möjliga och på så sätt 

går han inte in med en bild av att internrekrytering har ett endera positivt eller negativt 

utfall vilket får anses minska förförståelsens påverkan. Rörande att Tobias tidigare arbetat 

på liknande arbetsplats har dels lett till att han lättare kan förstå både ledarna samt de 

anställda inom de organisationer som var liknande den han själv jobbade på. Dock har 

det också öppnat upp en risk att läsa in saker i datan som egentligen inte finns där vilket 

har motverkats av att Hampus ej har samma erfarenhet och har därför kunnat granska det 

på ett mer objektivt sätt och på så sätt se till att analysen blir än mer objektiv. 

 

2.5.2 Hampus Förförståelse 
Hampus teoretiska förförståelse grundar sig främst från hans studier på 

civilekonomprogrammet med inriktning mot service management vid Umeå universitet. 

Där har han studerat kurser inom såväl ledarskap som beteendevetenskap vilket gett 

honom en bild av vilka teorier som kan anses vara relevanta för uppsatsen och en 

förståelse kring vad forskning till viss grad sagt hittills. Detta har hjälpt författarna när 

det kommer till litteratursökningen och byggandet av såväl introduktion som teoretisk 

referensram. Vidare har Hampus även genomgått ledarskapsutbildningar i 

näringslivssammanhang vilket också bidragit till hans generella förståelse för ledarskap i 

såväl teori som praktik. Viktigt när det kommer till Hampus teoretiska förförståelse blir 

att inte låsa sig vid tidigare kunskap utan sträva efter att gå djupare in inom forskningen 

kring just ledarskap, motivation och rekrytering för att säkerställa att resultatet inte 

vinklas mot tidigare kunskaper. 

 

Hampus praktiska förförståelse för internrekryterade ledare och motivation är grundad 

från arbetsrelaterade erfarenheter och idrottsengagemang. Han har både haft rollen som 

internrekryterad formell ledare och arbetat under personer som gått från hans kollega till 

att bli hans chef. I samtliga sammanhang handlade det uteslutande om att engagera och 

motivera personer, både inom vinstdrivande organisationer och inom ideella 
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engagemang. Detta innebär att han har en förståelse för rollen som våra respondenter 

besitter och även en förståelse för de personer som de avser att leda. Att han själv befunnit 

sig i situationer som liknar de vi avser undersöka innebär att han har en egen bild av vad 

resultatet kan komma att bli och det blir viktigt att bortse från hans egna erfarenheter för 

att säkerställa att ämnet behandlas så objektivt som möjligt. Detta kommer att göras 

genom att samtligt insamlat material transkriberas och analyseras noggrant. På så vis blir 

det lättare för honom att bortse från sina egna tankar kring ämnet uppsatsen avser 

undersöka. 

 

2.6 Litteratursökning 
När det kommer till akademiska arbeten är det viktigt att vara nogrann med litteraturen 

du bygger arbetet på (Saunders et al., 2012, s. 98). Då uppsatser förväntas vara 

akademiska arbeten måste de också bygga på akademiska källor vilket innebär att 

databaser som google bör användas varsamt (Saunders et al., 2012, s. 98). Akademiska 

databaser är att anse som mer trovärdiga vilket ökar kvalitén på uppsatsen. Författarna 

under arbetets gång främst använt sig av Umeå Universitets databas EBSCO, Google 

Scholar och Umeå Universitetsbibliotek för böcker. I den utsträckning det varit möjligt 

har författarna använt artiklar från fackgranskade tidskrifter då författarna anser att dessa 

är mer trovärdiga och bidrar med en tyngd till arbetet. Enligt Hart (2001, s. 93) utgör 

fackgranskade tidskrifter en viktig källa för studenters arbeten.  

 

För att hitta de olika källorna har författarna använt sig av olika sökord som sedan 

utvecklats och förfinats för att hitta ytterligare relevanta källor kring alla tre 

huvudområdena ledarskap, motivation och rekrytering. Exempel på sådana sökord har 

varit Leadership, Leadership style, Promotion, Internal Promotion, Motivation, dessa gav 

författarna en ytterligare insikt i ämnet. Utifrån hittade artiklars referenslistor hämtades 

sedan fler idéer till sökord, källor samt relevanta tidsskrifter och dessa tillsammans med 

sökningar med förfinade sökord som Tournament theory, Path-Goal Theory, Instrinsic 

Motivation, Promotion Justice så skapade författarna sig en klar bild av vad som tidigare 

forskats i de olika ämnena vilket användes både som källor till teoretiska referensramen, 

men även för att identifiera forskningsgapet.  

 

Då en stor del av den forskningslitteratur som finns, även svensk forskning, är skriven på 

engelska så valde författarna att i huvudsak använda sig av engelska termer i sökandet 

efter forskning. Trots att denna uppsats är skriven på svenska så anser sig forskarna dels 

ha mer än tillräckliga kunskaper inom engelska för att ta till sig informationen i de 

engelskspråkiga artiklarna samt att mestadels av den kurslitteratur inom områdena som 

författarna själva läst inom ledarskap och motivation har varit på engelska vilket har gjort 

dem familjära med terminologin, även om den är på engelska. Därför anser forskarna att 

detta inte bör ha påverkat bildandet av den teoretiska referensramen. 

 

2.7 Källkritik 
Enligt Thurén (2005, s. 13) finns det fyra kriterier som källor ska uppfylla för att de ska 

anses vara tillförlitliga: Äkthet, Tidssamband, Oberoende samt Tendensfrihet.  

 

Kriteriet äkthet finns för att det är viktigt att säkerställa att källorna verkligen är källor 

och inte förfalskade (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223; Thurén, 2005, s. 19). Det finns 

alltid en risk att källor kan vara fabricerade eller förfalskade (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 223) eller förfinade (Thurén, 2005, s. 19) och vi har i vår uppsats nästintill 



13 
 

uteslutande använt oss av fackgranskade tidsskrifter som är kollegialt kontrollerade och 

därför högst osannolikt fabricerade eller förfalskade (Umeå Universitetsbibliotek, u.å.) 

och exempel på sådana tidsskrifter är Academy of Management Review och The Journal 

of Management Development. Däremot så finns det källor i introduktionen som ej är 

vetenskapliga utan istället kommer från företag, organisationer samt tidskrifter. 

Författarna ser inte detta som något större problem då dessa källor i huvudsak ämnar 

skapa en bild av hur samtiden ser ut utifrån ett icke-akademiskt perspektiv, så en tidskrift 

som innehåller en intervju med en föredetta internrekryterad chef skapar en bild av 

samtiden och den används inte av författarna som ett akademiskt stöd. Att dessa källor 

skulle vara förfalskade är dock inte omöjligt, däremot är de källorna som används från 

större företag och organisationer samt väletablerade tidskrifter vilket gör att författarna 

ser det som osannolikt att dessa skulle vara förfalskade. 

 

Thurén (2005, s. 30) menar att det är viktigt att det även finns ett tidssamband mellan 

källan och händelsen källan berättar om. Detta är något som även styrks av Alvesson & 

Sköldberg (2008, s. 226) som menar att avståndet i tid och rum mellan källan och 

händelsen, desto mindre värd blir källan. Detta beror på minnet och att saker och ting 

faller i glömska (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226; Thurén, 2005, s. 30). Vidare är 

även avståndet till samtiden viktigt för värderingen av källor, ju närmare i tid en källa är, 

ceteris parabus, desto mer värdefull blir den (Thurén, 2005, s. 30). I denna uppsats har 

därför författarna använt sig av så aktuella källor som möjligt och framförallt i 

introduktionskapitlet där statistik och information hämtats för att måla upp en bild av 

samtiden. I de delar som berör teori har författarna istället försökt att lägga vikt vid 

ursprungskällor snarare än samtid, vilket gör att vissa källor kan vara tillsynes utdaterade. 

Dock är författarna av den mening att de flesta av dessa teorier och källor som rör 

exempelvis ledarskap och motivation är så pass välutforskade att mer samtida källor 

snarare återberättar och gör mindre tolkningar än utvecklar. Exempelvis så används 

många källor från sent nittiotal till sent tjugohundratal då dessa är bland de källor som 

fortfarande förklarar teorin och samtidigt har ett relativt tidssamband. Författarna har 

även även försökt använda senare källor för att visa hur teorierna används idag för att visa 

att de fortfarande är relevanta.  

 

Att använda sig av oberoende källor är även det ett av kriterierna för tillförlitliga källor 

(Thurén, 2005, s. 13) och oberoende är något som tar sig form av att uppgifter som källan 

återger passerat i flera led (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226; Thurén, 2005, s. 53). 

Detta kan bli problematiskt då informationen kan ha förvrängts genom tolkningar, 

antaganden eller missförstånd som senare led av källor gjort (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 226; Thurén, 205, s. 53). Dock kan det ibland bli aktuellt att till en viss grad 

frångå detta kriterium då en samtida andrahandskälla kan vara att föredra framför en 

sentida förstahandskälla med tanke på tidssambandskriteriet (Thurén, 2005, s. 53). I 

denna uppsats har som sagt författarna i så stor mån som möjligt gått tillbaka till 

ursprungskällan och endast använt senare källor för att beskriva teoriernas applicerbarhet 

i nutiden. I några få fall används andrahandsreferat då en källa inte har kunnat hittas men 

där flera författare ändå hänvisar till nämnda referensen. I dessa fall finns det en risk för 

att källan är feltolkad och därför har författarna valt att visa i referaten att det är en 

andrahandskälla för att visa transparens mot läsaren. 

 

Tendensfrihet innebär att en källa granskas utifrån dennes medvetna eller omedvetna 

intresse att vinkla information åt det ena eller andra hållet, det vill säga källans partiskhet 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224; Thurén, 2005, s. 66). Ett sätt att granska tendensen 
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är att se till författaren/uppgiftslämnarens situation och därigenom se om det finns 

misstanke för tendens och ju starkare misstanke om tendens ju mindre värd blir källan 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224). Vidare är det även bra att försöka att hitta källor 

som motsäger varandra för att genom det kunna jämföra skildringar och genom det 

motverka tendens (Thurén, 2005, s. 67). Detta är något som författarna till exempel har 

gjort deras teoretiska referensram där bland annat Maslows teori kritiskt granskas och där 

källor som motsäger sig ledarskapets betydelse används. Ett problem som författarna står 

inför är enligt Alvesson & Sköld (2008, s. 224) att företagsledares utsagor om det egna 

företaget alltid måste granskas kritiskt då det finns risk att dessa medvetet förskönar 

bilden av företaget. Då samtliga ledare som intervjuas är medvetna om att företaget de 

representerar behandlas anonymt ser författarna dock att denna tendens minskar. 

Författarna kommer även endast intervjua chefer, vilket innebär att det kanske inte är lika 

stor risk att de medvetet visar en förskönad bild av företaget, detta är dock något som 

författarna måste ta i beaktning. 
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3.0 Teoretisk referensram 
I det kommande kapitlet avser författarna gå djupare in på den teori som uppsatsen 

bygger på. Områdena som kommer att behandlas är ledarskap, motivation och 

rekrytering. Då uppsatsens utgångspunkt är ledarskap kommer också den teoretiska 

referensramen att inleda med att beskriva detta område. Eftersom att uppsatsen avser att 

beskriva internrekryterade ledares upplevelse av motivation så efterföljs ledarskap av 

motivationsteorier och kapitlet avslutas med en genomgång av relevant forskning inom 

rekrytering. 

 

3.1 Ledarskap  
Redan på slutet av 80-talet skrev Yukl (1989, s. 251) att ledarskapsforskningen haft en 

central roll inom forskningsområdet management med flera tusentals publikationer i form 

av bland annat böcker, artiklar och avhandlingar. Då flertalet forskare inom ämnet valt 

att skapa och utgå från egna definitioner så finns det många olika beskrivningar av vad 

ledarskap är (Yukl, 1989, s. 252). Författarna har dock som tidigare beskrivet valt att 

definiera ledarskap som att utöva inflytande över medlemmar i en grupp eller organisation 

och vidare också innebär att hjälpa gruppen i fråga att nå sina mål, vilken härstammar 

från Yukl (1989, s. 253). Definitionen är lämplig då vi som tidigare nämnt ser att en ledare 

påverkar de anställdas prestation och att de då också måste kunna motivera de anställda 

till att nå sina uppsatta mål. 

 

Som beskrivet i inledningen av uppsatsen så har många forskare kommit fram till 

slutsatsen att ledare kan ha en positiv effekt på organisationers prestationer och 

framgångar (Bertrand & Schoar, 2003, s. 1204; Yukl, 2012, s. 66). Det finns dock kritik 

gällande vikten av ledare inom organisationer. Exempelvis skriver Howell et al., (1990, 

s. 23) att det finns substitut till ineffektiva ledare i form av bland annat grupper med hög 

sammanhållning bestående av kompetenta individer. Det finns också teorier som hävdar 

att vikten av de faktorer som en ledare kan påverka är övervärderade och att 

organisationer, istället för att ständigt utgå från att ledaren är avgörande, ska ta större 

hänsyn till hur situationer ser ut (Alvesson & Spicer, 2012, s. 385; Pfeffer,1977, s. 107). 

Utifrån författarnas förståelse så utgår kritiken inte från att ledarskap som koncept är 

negativt, utan att ineffektivt ledarskap också kan vara ett problem för organisationer. 

Detta styrker syftet med uppsatsen eftersom att det visar på vikten av att en ledare är 

effektiv och därför blir det än viktigare att förstå hur internrekryterade ledare upplever 

sin möjlighet att motivera. Genom denna förståelse kan organisationer rikta stöd mot sina 

internrekryterade ledare och det kan också stödja dem i rekryteringsprocessen av ledare. 

 

Att ledare kan ha en positiv effekt gällande organisationers prestation blir tydlig utifrån 

den forskning som är presenterad tidigare, men med det sagt har det inte presenterats 

bevis kring att ledarskap i alla lägen är effektivt. Det blir då enligt författarnas mening 

viktigt att förstå vad forskning hittills kommit fram till gällande situationer då ledarskap 

är att anse som en viktig faktor för organisationers prestationer och framgångar. 

 

3.1.1 Väg-Mål Teorin  
Väg-mål teorin utvecklades på tidigt 70-tal av forskaren Robert House (1971) och har av 

samma forskare senare reviderats. Den avser att förklara hur ledares beteende kan påverka 

anställdas motivation och prestation (House, 1971, s. 321), och teorins essens ligger i att 

ledare ska engagera sig i att komplettera de anställdas förmågor och miljö då detta väger 

upp för deras brister (House, 1996, s. 348). Detta är behjälpligt när det kommer till 
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arbetsglädje och prestationen i gruppen och leder till ett effektivt ledarskap (House, 1996, 

s. 348). Vidare är enligt väg-mål teorin en ledares beteende accepterat av de underordnade 

så länge som beteendet är direkt tillfredställande eller kan leda till tillfredställande i 

framtiden (House & Mitchell, 1974, s. 84 refererad i House, 1996, s.325). En ledares 

beteende är motiverande så länge det tillfredsställer de anställdas behov på ett sätt som 

ligger i linje med effektiva prestationer och att beteendet fungerar som ett komplement 

till de anställdas arbetsmiljö (House & Mitchell, 1974, s. 84 refererad i House, 1996, 

s.325).  

 

Teorin utgår ifrån de fyra ledarskapsbeteendena; direktivt, stöttande, deltagande och 

prestationsinriktat ledarskapsbeteende (House, 1996, s. 326-327). Direktivt 

ledarskapsbeteende innebär att ledaren tillhandahåller struktur genom att exempelvis 

klargöra vad som väntas av de anställda och ge specifik vägledning för hur de kan tänkas 

åstadkomma deras mål (House, 1996, s. 326). Stöttande ledarskapsbeteende är att 

fokusera på de anställdas preferenser och behov, som exempelvis hur de mår på 

arbetsplatsen eller på fritiden, detta för att skapa en stöttande arbetsmiljö (House, 1996, 

s. 326). Deltagande ledarskapsbeteende är att ledaren uppmuntrar de anställda att influera 

beslut i organisationen, exempelvis genom att aktivt ta in åsikter och faktiskt ta hänsyn 

till dessa vid beslutsfattanden (House, 1996, s. 327). Det sista ledarskapsbeteendet, 

prestationsinriktat beteende, innebär att ledaren fokuserar på aktiviteter som direkt riktar 

sig mot individer och gruppers prestationer, så som att belysa bra prestationer och sätta 

höga och utmanande mål (House, 1996, s. 327). Enligt Malik et al. (2014, s. 173-174) 

säger väg-mål teorin att beroende på uppgiften och de individer som ska ledas, så kommer 

den effektiva ledaren att använda de olika beteendena beroende på situationen. De 

kommer i sin studie fram till att ledarskapsbeteende hade ett signifikant samband med 

acceptansen av en ledare och att ett direktivt ledarskap generellt sett föredras vid 

ostrukturerade uppgifter (Malik et al., 2014, s. 174). På senare tid har det riktats kritik 

mot den reviderade teorin, där exempelvis det inte hittats stöd för vissa hypoteser som 

den delvis utgår från (Schriesheim et al., 2006, s. 32). Enligt House (1996, s. 345) kommer 

yttre motivationsverktyg att ha en negativ påverkan på en värdebaserad ledares 

effektivitet. En värdebaserad ledare arbetar med att utveckla och förbättra de som de leder 

i syfte att skapa engagemang och bra resultat inom organisationen (House, 1996, s. 343). 

Detta är den del i väg-mål teorin som Schriesheim et al. (2006, s. 32) kritiserar då de 

under sin studie inte funnit stöd för hypotesen. Detta blir intressant utifrån ledares 

upplevelse av hur yttre motivationsverktyg påverkar effektiviteten i deras ledarskap.  

 

3.1.2 Ledare-medarbetarutbytesteori (LMU) 
Ledare-medarbetarutbytesteorin skapades år 1972 av Graen, Dansereau, Minami och 

Cashman, men var vid denna tidpunkt hänvisad som vertikaldyadsammanlänkningsteori 

(Graen et al., 1973) för att senare döpas om till ledare-medarbetarutbytesteorin 

(hädanefter LMU) (Dienesch & Liden, 1986, s. 618). Teorin säger att då en ledare har 

begränsat med tid så skapar den också djupare relationer med en del av deras anställda 

och lär känna andra mindre väl (Dienesch & Liden, 1986, s. 621). Detta har lett till att 

utbytet mellan ledare och medarbetare kan delas in i de två grupperna; innegruppen och 

utegruppen, där relationen i innegruppen karaktäriseras av hög tillit, informella/formella 

belöningar, interaktion och stöd medan utegruppen istället karaktäriseras av låg tillit, stöd, 

interaktion och belöningar (Dienesch & Liden, 1986, s. 621). Teorin argumenterar för att 

i stort sett alla ledare särskiljer de anställda på detta sätt och de så kallade innegrupperna 

visade, till skillnad från utegrupperna, på ett större engagemang från ledaren, bättre 

jobbattityd från medlemmarna och färre jobbrelaterade problem (Dienesch & Liden, 
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1986, s. 622). Tillit i ledare spelar också en roll i hur hög prestationen är inom 

organisationen och bland individerna (Cho & Poister, 2014, s. 192). Individer som har 

hög tillit till sin ledare presterar också bättre än individer med lägre förtroende (Cho & 

Poister, 2014, s. 192). Detta visar på att de personerna i innegruppen har bättre 

förutsättningar att prestera bra på jobbet än de i utegruppen och att de mest troligt är mer 

öppna för ledares direktiv. Således blir relationen mellan ledare och dess anställda en 

viktig del i dess strävan mot att utöva ett effektivt ledarskap. Graen et al., (1973, s. 622) 

visar också på att anställda letar efter utvärderingar i hur de presterat på jobbet i deras 

ledares beteende. Resultatet från studien visade att informationen de anställda fick från 

deras ledares beteende stämde väl överens med hur de faktiskt presterade på jobbet (Graen 

et al., 1973, s. 622). LMU påverkar alltså de anställdas prestationer och inställningar 

vilket gör dess relationer viktiga när det kommer till ledarskap.  

 

Senare forskningar pekar på att LMU påverkar medarbetare-medarbetarutbytesteori 

(Hädanefter MMU) då kollegor med liknande relationer till ledaren verkar ha en hög 

MMU (Sherony & Green, 2002, s. 547). Det vill säga två kollegor som antingen har en 

hög LMU eller låg LMU kommer komma väl överens (Sherony & Green, 2002, s. 547). 

Något som förklarar sambandet mellan LMU och MMU är distributiv rättvisa (Omilion-

Hogdes & Baker, 2013, s. 947). De visar på att utbytet inom gruppen påverkas mycket av 

samtligas nivå av LMU och till vilken utsträckning den är att anses som rättvis (Omilion-

Hogdes & Baker, 2013, s. 947). Vid en situation där en kollegas relation till chefen känns 

orättvis kan det bildas ett utbyte mellan kollegor som minskar ledarens möjlighet till att 

vara effektiv och inflytanderik (Omilion-Hogdes & Baker, 2013, s. 948). Det visar på 

vikten att relationen mellan chef och kollegor upplevs som rättvis, då ledaren tappar sitt 

inflytande om så inte är fallet. Relationerna mellan chef och anställda påverkar således 

hur grupper presterar och då kan vi anta att de också påverkar hur internrekryterade ledare 

upplever deras möjlighet att motivera de anställda. Som internrekryterad har du i många 

fall redan relationer till personer på arbetsplatsen som kommer att förändras med den nya 

rollen. Därför kan LMU hjälpa författarna att få förståelse om denna förändring påverkar 

upplevd möjlighet till att motivera de anställda.  

 

Vidare skriver även Martin et al. (2016, s. 103) att LMU har en direkt påverkan på 

individers prestation. Desto bättre relationen (hög LMU) är mellan ledare och följare 

desto bättre utför folk sina uppgifter och känner ett större medborgarskap (Martin et al., 

2016, s. 103). Det finns också ett negativt förhållande mellan LMU och kontraproduktiva 

prestationer, där LMU minskade i takt med att dessa prestationer ökade (Martin et al., 

2016, s. 103). Att skapa en bra relation till de personer du leder blir således något en 

ledare bör sträva efter.. Som visat på i introduktionen kan internrekrytering ha en 

påverkan på relationer inom arbetsgruppen, därav blir det intressant att se hur ledare 

upplever att just detta förändrat deras möjligheter till att motivera.  

 

Något som också kan påverka en ledares effektivitet är dess rykte (Hall et al., 2004, s. 

531). En ledares rykte påverkar enligt Hall et al., (2004, s. 531) personers tillförlitlighet 

till denna och där igenom även dess effektivitet och prestationer. Förtroende för 

ledarskapet är en nödvändighet då ett ledares inflytande minskar i takt med att förtroendet 

för denna minskar (Hall et al., 2004, s. 531). Ledare bör aktivt arbeta med hantering av 

deras rykte och detta på alla hierarkiska nivåer (Hall et al., 2004, s. 530-531). Gällande 

denna uppsats blir detta intressant då personer som blivit internrekryterade redan har ett 

rykte, positivt och/eller negativt, med sig från sin tidigare position och detta kan tänkas 

påverka deras möjlighet att motivera de anställda. 
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3.2 Motivation 
Som tidigare nämnt härstammar mycket av dagens forskning kring motivation från 

Maslows behovstrappa. Maslows teori handlar om att man ska se en människas 

motivation utifrån en pyramid där människans grundläggande behov finns. Människan 

jobbar sedan nedifrån och upp för att uppfylla dessa behov, (1) Fysiska behov, såsom mat, 

Sömn (2) Säkerhet, såsom tak över huvudet, (3) Kärlek/Tillhörighet (4) Självkänsla (5) 

Självförverkligande och detta förklarar då individers motivation (Maslow, 1943, s. 394). 

Fysiska behov innebär de behoven en människa har för att överleva, såsom mat och vatten 

(Maslow, 1943, s. 373) och behovet av säkerhet betyder att individen ska känna sig säker, 

något som uppnås tillexempel genom att ett fast jobb (Maslow, 1943, s. 379). Vidare 

innebär behovet av kärlek/tillhörighet att individen har ett behov av att känna sig älskad 

och uppskattad och att denne känner en tillhörighet (Maslow, 1943, s. 381). Behovet av 

självkänsla innebär att individen ska känna att den är duktig och att andra ser upp och 

erkänner detta gentemot individen (Maslow, 1943, s. 382). Det sista behovet, 

självförverkligande, innebär att individen har ett behov av att eftersträva “det den var 

menad att göra”, exempel på vad sådant skulle kunna vara att vilja bli en konstnär eller 

en atlet (Maslow, 1943, s. 382-383). Denna teori testades senare även i andra 

sammanhang, såsom på arbetsplatser och forskare fann då att personer på lågavlönade 

och simplare arbetsplatser verkade bry sig mer om de tidigare stegen i hierarkin än de 

senare, och tvärtom för personer med mer utmanade arbeten (Porter, 1961, s. 9-10; Porter, 

1963, s. 147). Även om teorin är kritiserad, särskilt på senare tid, så är många av de tankar 

som den tar upp fortfarande både relevanta och en del av den grund som mycket forskning 

om motivation bygger på. En del av kritiken som riktas mot Maslows teori är att 

framförallt de senare stegen, såsom kärlek och tillhörighet, enligt Maslow blir ett “hinder” 

som skall övervinnas eller mål som ska nås, vilket blir problematiskt då exempelvis kärlek 

är något som behöver underhållas och inte något mål som man objektivt når (Trigg, 2004, 

s. 397). Dock så menar i detta fallet inte Trigg (2004, s.397) att teorin är felaktig utan 

anser ändå att teorin har en relevans om dock inte samma som den hade när den först 

presenterades. Författarna anser att även fast teorin är äldre så ger den en generell bild för 

individers drivkrafter vilket kan användas för att förstå varför individer upplever olika 

belöningar, situationer eller arbetsuppgifter motiverande. 

 

3.2.1 Inre- och Yttre motivation 
Länge var tanken att människor blir motiverade av yttre motivationsfaktorer och särskilt 

på jobbet där sådana motivationsfaktorer som exempelvis lön och provision var 

anledningen till att människor arbetade (Taylor, 1911 refererad i Latham & Ernst, 2006, 

s. 181). Detta var inte definierat som just yttre motivation, men tanken var att det krävdes 

något för att få människor i arbete och detta var just betalning. Detta utvecklades senare 

och forskare kom till insikten att mängden pengar en individ får i betalning för en 

handling (eller ett arbete) inte står i absolut korrelation mot hur lyckliga de är utan att det 

krävdes mer för att hålla individen motiverad (Viteles, 1932, refererad i Latham & Ernst, 

2006, s. 181). Det extra som krävdes för att hålla individen motiverad var det som kallas 

inre motivation och de första beläggen för det låg i det faktum att barn har en inneboende 

drivkraft att utforska och lära trots att ingen synbar belöning finns (Ryan & Deci, 2000, 

s. 56).  

 

Inre motivation beskrivs av Deci (1971, s. 105) som en motivation att utföra en uppgift 

utan att någon belöning fås, medan yttre motivation enligt Ryan & Deci (2000, s. 55) 
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istället betyder att en uppgift utförs endast för att en yttre belöning skall erhållas. Teorin 

i sig innehåller inga förklaringar om hur en individ ska motiveras, utan den ämnar snarare 

beskriva olika möjligheter en individ kan bli motiverad på. Tanken om inre- och yttre 

motivation härstammar från idén att motivation inte kan ses som ett fenomen, utan snarare 

som flera (Ryan & Deci, 2000, s. 54). De menar att motivation inte bara skiljer sig i fråga 

om grad av motivation en individ kan känna, utan även vilken typ av motivation denne 

känner (Ryan & Deci, 2000, s. 54). Grunden i vilka typer av motivation en individ kan 

känna är inre och yttre motivation, men samma forskare menar att det även finns olika 

typer av inre- och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 55). En individ kan exempelvis 

göra en uppgift för att få en yttre belöning (yttre motivation), men kan känna olika inför 

uppgiften, den kan känna sig både oinspirerad och negativ eller ivrig och positiv trots att 

motivationsfaktorn är densamma (Ryan & Deci, 2000, s. 55). 

 

På arbetsplatser tillämpas vanligtvis en kombination av både typer av motivation även 

fast den som är mest framstående är den yttre motivationen och då ofta i form av monetär 

ersättning och belöning. Detta då den är mer greppbar och lättare att förstå eftersom att 

den inte är i samma behov av att anpassas. I och med att inre motivation är personlig så 

kan två individer med samma uppgifter känna sig inre motiverade men av olika 

anledningar (Ryan & Deci, 2000, s. 56). Vidare är även den inre motivationen starkare så 

till vida att en person som drivs av en inre motivation kommer att vara mer engagerad 

och hängiven en uppgift och vidare även vara mer kreativ än en som drivs av yttre 

motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 55). Det är också genom inre motivation som individer 

utvecklar sin kunskap och sina färdigheter (Ryan & Deci, 2000, s. 56) och Dysvik & 

Kuvaas (2010, s. 630) har visat att inre motivation har en stark påverkan på om anställda 

vill stanna kvar på arbetsplatsen. Att företag använder sig till stor del av yttre 

motivationsfaktorer är inte bara för att den inre motivationen kräver mer anpassning utan 

även för att yttre belöningar har ett mer objektivt värde och gör det då lättare för företag 

att ge en rättmätig belöning för genomfört arbete. Monetära ersättningar är också 

uppskattat av individer på grund av tre huvudsakliga anledningar; dess instrumentella 

värde, dess symboliska värde samt det informativa värdet (Long & Shields, 2010, s. 

1148). Det instrumentella värdet innebär att den monetära ersättningen kan användas till 

att tillfredsställa nästan alla behov och det är upp till individen att välja själv vilka som 

ska tillfredsställas (Long & Shields, 2010, s. 1148; Peterson & Luthans, 2006, s. 157). 

Den monetära ersättningen fungerar även som ett bevis på att individen är uppskattad 

vilket är det symboliska värdet (Long & Shields, 2010, s. 1148). Den sista anledningen, 

det informativa värdet, betyder att den monetära utbetalningen innehåller information om 

individens prestation då en god prestation genererar oftast en högre monetär utbetalning 

och vice versa (Long & Shields, 2010, s. 1148).  

 

Att använda sig av monetära ersättningar är dock inte helt problemfritt eftersom att det 

ofta kan medföra ett individualistiskt beteende bland individer som i vissa fall även 

motverka samarbete (Long & Shields, 2010, s. 1148) och det kan även medföra att 

individer flyttar fokus från andra likvärdigt viktiga uppgifter mot de uppgifter som ger en 

monetär ersättning (Kerr, 1975, s. 780). Vidare kan även monetär ersättning och andra 

yttre motivationsfaktorer påverka den inre motivationen negativt (Kohn, 1993, s. 59; Deci 

et al., 1999, s. 653). Detta kan bero på att individen kan känna sig kontrollerad, det vill 

säga att individen upplever att någon försöker påverka dennes beteende med hjälp av yttre 

motivationsfaktorer (Kohn, 1993, s. 59). Det kan också bero på att individen börjar se 

uppgiften som tidigare i sig var motiverande som en nödvändighet för att nå det nya målet 

som istället är en exempelvis monetär belöning (Kohn, 1993, s. 59). En sista anledning 
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kan också vara att individen blir misstänksam och börjar resonera att om denne måste bli 

mutad för att utföra en uppgift måste det betyda att denne egentligen inte vill utföra 

uppgiften (Kohn, 1993, s. 59).  

 

Monetära ersättningar behöver dock inte alltid ha en negativ inverkan på den inre 

motivationen. Som tidigare skrivet så kan monetära ersättningar påverka inre motivation 

negativt i och med att det kan uppfattas som kontrollerande (Kohn, 1993, s. 59) men 

Rynes et al. (2005, s. 575) menar att monetära ersättningar även kan ha en positiv 

inverkan på inre motivation. Detta då en monetär ersättning för individen även kan 

innehålla information om dennes kompetens förutsatt att individen har haft möjlighet att 

själv välja arbetssätt, och då upplevs den monetära ersättningen inte kontrollerande utan 

istället som en form av återkoppling på individens kompetens (Rynes et al., 2005, s. 575). 

Detta gör att även verbal återkoppling, som i huvudsak anses stärka inre motivation (Deci 

et al., 1999, s. 629), kan ha en negativ inverkan på inre motivation om den upplevs 

kontrollerande (Deci et al., 1999, s. 628). Exempel på sådan typ av verbal återkoppling 

är fraser som innehåller någon form av tvång eller som ger sken av att individens frihet 

påverkas som exempelvis “Mycket bra jobbat fortsätt så” eller “Om du fortsätter såhär 

kommer det bli riktigt bra” (Deci et al., 1999, s. 629). Vidare kan även återkoppling, både 

verbal som genom annat medie, ha en negativ effekt på inre motivation i och med att 

individer kan företa sig uppgifter enkom för en förväntad positiv återkoppling eller bli 

erkänd, och då blir återkopplingen både kontrollerande och förändras till en ytter 

motivationsfaktor (Deci et al., 1999, s. 629). Vidare finns det även forskning som antyder 

att all form av yttre motivation egentligen är skadligt och faktiskt egentligen inte alls 

fungerar som motivation utan snarare skadar. Enligt (Kohn, 1993, s. 55) så är tillfällig 

lydnad det enda som kan åstadkommas med hjälp av yttre motivationsfaktorer och det 

innebär att så fort som den yttre motivationsfaktorn fås eller inte länge kan fås så 

försvinner anledningen till att utföra en uppgift och individen kommer helt att sluta. Yttre 

motivationsfaktorer kan då enligt Kohn inte användas för att åstadkomma någon 

beteendemässig förändring eller något engagemang (Kohn, 1993, s. 55). Vidare visar 

även Kohn på att blotta tanken på en yttre belöning för en uppgift faktiskt sänker 

prestationen och att om en uppgift utförs utan att individen eller gruppen som utför den 

tror eller vet att denne/de kommer få en belöning ökar kvalitén och prestationen (Kohn, 

1993, s. 55). 

 

3.2.2 Förväntansteori  
Enligt Fudge & Schlacter (1999, s. 296) så delas de motivationsmodeller som finns 

vanligtvis in i två olika typer, innehållsteorier och processteorier. Skillnaden mellan dem 

är att innehållsteorier fokuserar på individens inneboende egenskaper medan 

processteorier fokuserar på individens interaktion med dennes miljö (Fudge & Schlacter, 

1999, s. 296). Då författarna vill skapa en förståelse för hur ledare upplever deras 

möjlighet att motivera så blir det fördelaktigt att utgå från en processteori. Att utgå från 

en innehållsteori skulle kräva en vetskap om ledarnas anställdas egenskaper och då fokus 

ligger på ledarens möjlighet att motivera och att ledaren är en del av den anställdes miljö 

så blir användandet av en sådan teori ofördelaktig. En processteori blir fördelaktig i och 

med att ledaren har en möjlighet att påverka miljön på arbetsplatsen vilket enligt 

författarna bidrar med mer information om deras upplevda möjlighet att motivera. En 

processteori lägger inte heller fokus på skillnaden mellan individer som ska motiveras 

och detta gör att en analys kan fokusera på ledaren istället för medarbetaren. 
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En av de processteorier som existerar är förväntasteori och teorin bygger på individens 

uppfattning om dennes miljö och de förväntningar som individen skapar utifrån denna 

uppfattning (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296). Den teorietiska modellen för 

förväntansteori innehåller tre delar som antas ha ett samband, valens (Valence), 

intrumentalitet (Instrumentality) och förväntan (Expectancy) och kallas därför ibland för 

VIE-teorin (Mitchell & Mickel, 1999, s. 570). Teorin utvecklades och applicerades på 

arbetsmotivation av Vroom (Vroom, 1964). Vroom utgick från ett hedonistiskt perspektiv 

och enligt det perspektivet så agerar människor för att nå njutning eller unvika smärta och 

förväntansteorin ämnade då förklara hur sannolikt det skulle vara att en individ skulle 

känna sig motiverad och då företa sig med en aktivitet eller arbetsuppgift (Vroom, 1964, 

s. 10). Enligt teorin ses framförallt yttre motivationsfaktorer som något som inducerar 

motivation och genom detta påverkar beteende (Isaac et al., 2001, s. 212). Sedan dess har 

teorin i sin helhet har genomgått rigorös akademisk granskning och visar sig trots det ha 

starkt stöd (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296). Det faktum att teorin utstått flera 

granskningar gör att författarna väljer att använda sig av denna teori då den visat sig kunna 

förklara en hel del av den motivation en individ kan känna, och den erbjuder även 

författarna tre olika delverktyg att analysera ledarens möjlighet att motivera sin anställda 

med som dessutom är applicerbara på många olika situationer. Exempelvis har 

förväntasteori på senare tid använts bland annat för att förstå varför individer duperar sitt 

beteende (Ellingson & McFarland, 2011) och för att förklara till vilken grad andelsägare 

deltar när projektledningssytem implementeras (Purvis et al., 2015). En annan styrka som 

teorin har är att den utgår ifrån individens uppfattning snarare än faktiska behov eller 

samband (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296). 

 

3.2.2.1 Valens 
Den första delen som teorin består av är valens. Valens innebär en individs uppfattning 

om hur attraktivt ett utfall eller konsekvens är, det vill säga hur högt en individ värdesätter 

utfallet eller konsekvensen (Fudge & Schlacter, 1999, s. 297-298; Kominis & Emmanuel, 

2007, s. 51). Enligt förväntansteori så kommer värdesättningen av utfallet påverka 

motivationen individen känner, ju högre värdesatt desto mer motiverad (Fudge & 

Schlacter, 1999, s. 298). Denna värdesättning eller attraktivitet ska dock inte blandas ihop 

med hur viktigt individen känner att utfallet är, då detta inte förklarar särskilt mycket av 

den motivation individen känner (Van Eerde & Thierry, 1996, s. 576). Eftersom att valens 

är attraktiviteten eller värdesättningen av ett utfall behöver det inte alltid vara något 

positivt, utan även negativa utfall har en valens som påverkar individens motivation till 

det sämre (Van Eerde & Thierry, 1996, s. 576). För ledare kan valens användas som ett 

motivationsverktyg genom att förändra individens uppfattade värdesättning och 

attraktion mot ett utfall och exempel på sådana utfall som även vanligtvis har en hög 

valens kan vara en befordran, en bonus eller erkännande (Fudge & Schlacter, 1999, s. 

297). 

 

3.2.2.2 Instrumentalitet 
Där valens förklarar hur attraktivt eller värdesatt ett utfall är (Fudge & Schlacter, 1999, s. 

297-298; Kominis & Emmanuel, 2007, s. 51) så förklarar istället instrumentalitet hur 

individen uppfattar att dennes utförda aktivitet eller aktiviteter kommer att leda till det 

utfall denne eftersöker, det vill säga hur nära knutet en belöning eller utfall är till nivån 

av det utförda arbetet (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296). Desto starkare denna uppfattning 

är, ju högre instrumentalitet, desto mer motiverad blir individen (Fudge & Schlacter, 

1999, s. 296). Ett exempel på hur denna uppfattning kan se ut så har en person som jobbar 

för provision troligtvis en stark känsla och uppfattning av att dennes jobb kommer att leda 
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till det utfall som denne vill ha, nämligen provision, och den har då en hög 

instrumentalitet. Ett exempel där instrumentaliteten istället är lågt kan vara hos en person 

som jobbar för en fast lön, då denna person inte upplever att belöningen (lönen) är nära 

anknuten till arbetet då personen oavsett engagemang i arbetet kommer få samma 

belöning. Detta är ett simplifierat exempel men instrumentalitet kan även gälla 

exempelvis befordringar, ytterligare ansvar, priser eller ledighet. Återigen är det viktigt 

att poängtera att detta är individens uppfattning och därför inte nödvändigtvis behöver 

reflektera hur det faktiskt är (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296). 

 

3.2.2.3 Förväntan 

Den sista delen i förväntansteori är förväntan. Förväntan, som ofta på engelska hänvisas 

till som effort-performance expectancy (Ansträngning-Prestationsförväntan) innebär 

individens uppfattning av hur mödan, eller ansträngningen, som individen lägger ned 

påverkar prestationen (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296; Purvis et al., 2014, s. 4). Alltså 

innebär förväntan individens upplevda möjlighet att påverka sin prestation genom att 

anstränga sig mer (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296). Även för förväntan gäller det att 

desto starkare Förväntan en individ har, det vill säga desto starkare uppfattning att mödan 

påverkar prestationen, desto mer motiverad kommer individen att vara (Fudge & 

Schlacter, 1999, s. 296). Exempel på hur förväntan kan ta sig i uttryck kan vara att 

individen tror att desto mer denne anstränger sig desto fler enheter kommer denna att 

kunna producera. 

 

3.3 Rekrytering 
Som beskrivet i introduktionskapitlet spelar ett företags rekrytering en avgörande roll i 

dess framgång (Feuer, 2000, s. 24). En felaktig rekrytering kan komma att vara väldigt 

kostsam för företaget både vad gäller kostnader i forma av pengar, tid och prestation 

(Feuer, 2000, s. 26; PwC, 2006; Van Dick et al., 2004, s. 351). I introduktionen kommer 

författarna fram till att det finns två metoder som kan användas när det kommer till 

anställningar och dessa är intern respektive extern rekrytering. Som tidigare nämnt utgår 

författarna från SCBs (2015) definition av de båda där ”Externrekrytering är anställning 

av en person som inte redan är anställd i organisationen/företaget” och 

”Internrekrytering är anställning av en person som redan är anställd i 

organisationen/företaget”. Vad gäller denna uppsats så blir externrekrytering irrelevant 

för den teoretiska referensramen då uppsatsen endast avser att ge en djupare förståelse av 

ledare som blivit internrekryterade.  

 

3.3.1 Internrekrytering 
Som nämnt i inledningen så kommer internrekrytering med både fördelar och nackdelar. 

Det är ett effektivt verktyg för att behålla humankapital, alltså specifik kunskap om 

organisationen som exempelvis företagskulturen, på arbetsplatsen (Chan, 1996, s. 556). 

Internrekrytering innebär också lägre risk då företaget har säkrare information av 

individen (Chan, 2006, s. 181). Vidare är det också billigare då processen är mindre tids- 

och resurskrävande (Bayo-Moriones & Ortín-Ángel, 2006, s. 453). En annan viktig fördel 

som flertalet forskare kommit fram till är att det är motivationshöjande då anställda 

strävar mot att prestera på företaget i syfte att klättra inom organisationens hierarki 

(Bagdadli et al., 2006, s. 96; Baron & Kreps, 1999, s. 407; Heraty & Morley, 1998, s. 

669). Problem med att rekrytera internt är dock att det kräver en tillräckligt stor personal-

pool för att kunna hitta potentiella kandidater till rekryteringen (Baron & Kreps, 1999 

refererad i Chen 2005, s. 260). Därför säger också DeVaro och Morita (2013, s. 257) att 
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organisationer som kopplas ihop med framgång ofta också arbetar med internrekrytering. 

Detta för att de vuxit med framgångarna och därmed ökat antalet anställda på 

arbetsplatsen samt att framgången också kommer i och med kompetent personal (DeVaro 

& Morita, 2013, s. 257). Det blir tydligt att företag som har duktig personal bör arbeta 

med internrekrytering, till bland annat ledandeposter, då det behåller kompetensen inom 

företaget. Motsatt blir att företag som inte har samma framgång också bör leta efter extern 

kandidater, vilket ligger i linje med Baron och Kreps (1999, refererad i Chen, 2005, s. 

260) påstående om att en styrka med externrekrytering är möjligheten att hitta kompetens 

som inte finns på företaget i dagsläget. När företag är måna om att behålla kompetenta 

personer på arbetsplatsen blir internrekrytering viktigt, men det kan uppstå problematik i 

samband med att en person har blivit internt rekryterad vilket kan beskrivas med teorin 

om turneringsspel. 

 

3.3.2 Turneringsspel 
Baron och Kreps (1999, s. 408) säger att många problem som uppstår med 

internrekrytering grundar sig i liknelsen till ett turneringsspel. Alltså att organisationer 

rekryterar internt till högre och högre positioner och desto högre upp inom företaget en 

kommer desto färre blir tjänsterna (Baron & Kreps, 1999, s. 408). Detta kan leda till en 

känsla av vinnare och förlorare och även till rivalitet vilket, om så blir fallet, påverkar 

individers prestation till det sämre (Baron & Kreps, 1999, s. 410) och därmed även 

företagets (Truxillo et al., 2004, s. 48). Som tidigare nämnt kan internrekrytering fungera 

som en motivationskälla för de anställda då de vill klättra högre inom organisationen 

(Bagdadli et al., 2006, s. 96; Baron & Kreps, 1999, s. 407; Heraty & Morley, 1998, s. 

669) och då Baron och Kreps (1999, s. 408) säger att internrekrytering också kan liknas 

vid ett turneringsspel blir det också potentiellt motiverande. Gällande hur motiverande 

detta är beror delvis på hur personer upplever sina chanser att nå befordran (Chen et al., 

2011, s. 878). Desto högre chanser personer upplever att de har att nå till priset, desto mer 

motiverade blir det att jobba för det (Chen et al., 2011, s. 878). Enligt Chen et al. (2011) 

påverkar ens upplevda chanser att bli vald till en ny position också i vilken utsträckning 

personer blir påverkade av det faktiska resultatet. Om du anser dig vara bland favoriterna 

till att nå priset blir du också mer negativt påverkad om du inte når dit (Chen et al., 2011, 

s. 878). För uppsatsen blir detta intressant då personer som tror sig besitta en god chans 

till att bli upplyfta till en ledarroll och sedan inte blir det kan påverka internrekryterade 

ledares upplevda möjlighet att motivera de anställda. Det kan leda till en känsla av 

orättvisa i processen vilket enligt Bagdadli et al. (2006, s. 97) är problematiskt om 

organisationer vill hålla engagemanget gentemot organisationen högt bland de anställda. 

Om anställda upplever rekryteringen som rättvis kommer också engagemanget och viljan 

att stanna inom organisationen vara hög (Bagdadli et al., 2006 s. 97). De menar på att 

procedurrättvisa bör användas av organisationer som ett verktyg för att påverka de 

anställdas reaktioner till dessa och därigenom behålla ett högt engagemang inom 

organisationen (Bagdadli et al., 2006, s. 97). Detta innebär att en ledares upplevda 

möjlighet att motivera kan påverkas av huruvida rekryteringsprocessen har upplevt som 

rättvis. Något som kan öka känslan av rättvisa inom rekryteringsprocesser är enligt 

García-Izquierdo et al. (2012, s. 395) transparens, som enligt dem kan ses som en del av 

en organisations formalisering som enligt Kaplan & Ferris (2001, s. 1215) påverkar den 

uppfattade rättvisan i befordringar. 
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4.0 Praktisk metod 
I detta kapitel beskriver författarna sitt tillvägagångssätt rörande den praktiska metoden. 

Valet av metod för empiriinsamling, urval, etiska ställningstaganden samt 

kvalitetskriterier beskrivs och motiveras. Vidare beskrivs även tillvägagångssättet för den 

kommande analysen av empirin. 

 

4.1 Urval  
Enligt Saunders et al. (2009, s212) är det viktigt att ha ett urval om populationen som ska 

undersökas är för stor för att undersökas, antingen på grund av kostnadsbegränsningar, 

tidsbegränsningar eller om det vore opraktiskt att samla data från hela populationen. 

Enligt Bryman (2011,s. 350) finns det i kvalitativ forskning två olika huvudsakliga 

urvalsmetoder, sannolikhetsurval och målstyrt urval. Att använda sig av ett målstyrt urval 

görs vanligtvis eftersom det erbjuder forskarna att undersöka individer eller fall specifikt 

mot frågeställningen (Saunders et al., 2009, s. 233). Nackdelen med ett målstyrt urval är 

att resultaten inte på statistiska grunder kan bli generaliserade på en hel population, dock 

betyder inte detta att resultaten inte blir generaliserbara överhuvudtaget (Saunders et al., 

2009, s. 213). Då författarna i denna uppsats ämnar besvara frågeställningen “Hur 

upplever internrekryterade ledare deras möjlighet att motivera de anställda?” så ställs det 

specifika krav på individerna som ingår i den önskade populationen för att de ska kunna 

delta i uppsatsen, de måste vara ledare, de måste vara internrekryterade och de måste ha 

någon form möjlighet att motivera sina anställda. Då detta är fallet så har författarna valt 

att göra ett målstyrt urval för att respondenterna ska vara relevanta för uppsatsen. Målstyrt 

urval är också att föredra om den kvalitativa forskningen grundar sig på intervjuer då det 

möjliggör en överenstämmelse mellan forskningsfrågan och urvalet (Bryman, 2011, s. 

434), något som denna uppsats gör.  

 

Vidare så valde författarna att använda sig av snöbollsurval som angreppssätt. Ett 

snöbollsurval används för att nå personer som antingen är svåra att placera i en urvalsram 

(Bryman, 2011, s. 434) eller när det är svårt att identifiera individer i den önskade 

populationen (Saunders et al., 2009, s. 240). I ett snöbollsurval så kontaktas få individer 

i populationen som ska undersökas för att sedan få rekommendationer till ytterligare 

individer (Bryman, 2011, s. 196-197; Saunders et al., 2009, 240). Som alla urvalsmetoder 

som inte är sannolikhetsbaserade så innebär detta angreppssätt att resultatet inte blir 

statistiskt generaliserbara på populationen (Saunders et al., 2009, s. 213) dock ligger 

styrkan i att populationer som annars är svåra att hitta kan nås (Bryman, 2011, s. 196). 

Författarna av denna uppsats genomförde detta genom att ta kontakt med en nuvarande 

internrekryterad ledare för att få vidare rekommendationer från denne. Vidare så 

kontaktade även författarna vänner för att på så sätt komma i kontakt med ytterligare 

individer i populationen. Detta ligger egentligen utanför vad Bryman (2011, s. 196) och 

Saunders et al. (2009, s. 240) menar är ett snöbollsurval då dessa vänner inte var en del 

av populationen, men från författarna av denna uppsats sida var det nödvändigt för att 

komma i kontakt med tillräckligt många respondenter. Vidare ville även författarna nå 

individer från olika branscher och för att i så stor mån som möjligt uppnå detta så valde 

de att ta kontakt med vänner med olika kontaktnät inom olika branscher. Valet av 

snöbollsurval grundade sig alltså i svårigheten att identifiera individerna i målgruppen, 

detta då det är problematiskt att veta huruvida de är internrekryterade eller ej eftersom 

någon databas för detta inte finns.  
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Kvale & Brinkmann (2014, s. 156) menar att antalet intervjuer som behövs genomföras i 

en kvalitativ studie varierar men rekommenderar mellan 5-25 intervjuer. Vidare bör nya 

intervjuer genomföras tills datan blivit mättad (Merriam, 2014, s. 219), det vill säga när 

ytterligare intervjuer endast bidrar med mindre ny information. Författarna av denna 

uppsats bokade in åtta stycken intervjuer som utgångspunkt med möjlighet till fler om 

datan ej blivit mättad. Författarna valde ett mindre antal då intervjuerna var relativt långa 

(en timme) och enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 157) är det vanligt att kvalitativa 

forskare upplever att en mindre mängd intervjuer skulle gynna arbetet då mer tid kan 

läggas på analys vilket också styrkte valet av färre intervjuer. I denna studie genomfördes 

tillslut sju intervjuer trots att åtta var inbokade. Detta berodde på att den sista 

respondenten som skulle intervjuas tyvärr blev sjuk och inte kunde delta vid det tillfället. 

Författarna kände dock att datan redan var mättad då flera av intervjuerna som genomförts 

tidigare blivit transkriberade och författarna redan börjat märka att väldigt lite ny 

information uppdagades i intervjuerna. Därför tackades den sista respondenten för sin 

vilja att ställa upp som respondent och något nytt datum för intervjun bokades inte in. 

 

4.2 Intervjumetod 
Som forskarna nämnde i metodavsnittet så valde de att samla in empirin genom intervjuer. 

Valet av intervjuer är viktigt för att respondenterna ska kunna utveckla sina svar då 

författarna annars vid exempelvis en enkät begränsar respondenternas möjlighet att 

utveckla sina svar (Saunders et al., 2012, s. 378). Då denna studie ämnar skapa förståelse 

så anser författarna att det därför blir gynnsamt för studien att respondenterna får en 

möjlighet att utveckla sina svar. Vid personliga intervjuer säger forskning att 

respondenter blir mer benägna att dela med sig av känslig information då de aldrig mött 

personen som de delar informationen till (Saunders et al., 2012, s. 378). Detta är till 

studiens fördel då författarna avser att få en förståelse för internrekryterade ledares 

upplevelser av deras möjlighet att motivera de anställda och detta kräver utrymme för 

respondenterna att öppet kunna ge deras bild av deras upplevelser. Detta är också enligt 

Bryman (2011,s. 412) den mest använda metoden när det kommer till kvalitativ 

forskning.  

 

Det finns flera intervjutekniker som kan användas när forskare genomför intervjuer och 

dessa kan vara helt strukturerade, semistrukturerade och nästan helt ostrukturerade 

(Bryman, 2011, s. 414-415; Saunders et al., 2012, s. 374). Vid nästan helt ostrukturerade 

intervjuer använder sig forskarna av teman och låter respondenterna helt öppet välja vad 

de vill fokusera intervjun på. Metoden avser att gå in mer på djupet gällande ämnen och 

kan därför också refereras som djupintervjuer (Saunders et al., 2012, s. 374). Följdfrågor 

kan ställa inom de områden där forskarna ser värdet i att undersöka vidare (Bryman, 2011, 

s. 415). Enligt Maxwell (2013, s. 88) är en ostrukturerad intervju fördelaktig om arbetet 

syftar till att förstå ett fenomen. Om arbetet dock rymmer flera fall och har ett tydligt 

fokus så är det troligt att det krävs en viss struktur (Bryman, 2011, s. 416). Vid en 

semistrukturerad intervju har forskarna en intervjuguide med specifika teman att utgå från 

där respondenterna ges utrymme att utveckla deras svar utifrån vad de ser som väsentligt 

(Bryman, 2011, s. 415). Frågorna som ställs behöver inte komma i samma ordning och 

de kan variera något beroende på kontexten och organisationen (Saunders et al., 2012, s. 

374), men i huvudsak följer intervjun intervjuguiden och inbördes ordning (Bryman, 

2011, s. 415). Om forskare har ett relativt tydligt fokus gällande arbetet så är det troligt 

att de kommer använda sig av en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011, s. 416). En 

strukturerad intervju utgår från en standardiserad intervjumall där frågorna ska ställas på 

ett identiskt sätt i hur de läses med tonfall och formulering (Saunders et al., 2012, s. 374). 
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Dessa intervjuer används för att samla in kvantifierbar data och kan därför också kallas 

för kvantitativ intervju (Saunders et al., 2012, s. 374).  

 

Silverman och Marvasti (2008, s. 147) säger att det är lämpligt att använda sig av en 

öppen intervjumetod när forskningsområdet rör ett emotionellt och subjektivt ämne. 

Utifrån det anser forskarna att en ostrukturerad eller semistrukturerad intervjumetod är 

bäst lämpad då de avser att få en förståelse för upplevd möjlighet till att motivera 

anställda. Om forskningen grundar sig på en interpretativistiskt epistemologisk 

ståndpunkt och därmed avser att få förståelse istället för att förklara fenomen, ger 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer möjligheten att gå in på djupet i det 

respondenterna säger (Saunders et al., 2012, s. 378). Saunders et al. (2012, s. 378) menar 

att detta är viktigt för att få en förståelse för fenomenet. Vidare så har forskningsfrågan 

även ett tydligt fokus mot just upplevelser av att motivera vilket enligt Bryman (2011, s. 

406) gör den semistrukturerade intervjumetoden bäst lämpad att i slutändan användas för 

att besvara forskningsfrågan. Genom semistrukturerade intervjuer ger forskarna 

respondenten möjligheten att lägga fokus på det som de tycker vara mest relevant inom 

området samtidigt som de kan styra intervjuerna till att avse det området som ska 

undersökas, alltså internrekryterade ledares upplevelser av deras möjlighet att motivera 

deras anställda. 

 

4.3 Datainsamling  
Innan forskare bestämmer sig för vilken design som studien ska grundas på så måste de 

identifiera vilka resurser som finns tillgängliga (Bickman & Rog, 1997, s. 23). Den 

viktigaste resursen som måste tas hänsyn till är den som ska användas för att besvara 

forskningsfrågan som arbetet avser att besvara (Bickman & Rog, 1997, s. 23). Bickman 

och Rog (1997, s. 23) säger att det finns två val gällande insamling av denna information 

och det är genom att hitta ny data och redan befintlig data. Blaikie (2009, s. 161) definierar 

primärdata som den information som inhämtas specifikt för att besvara den fråga som 

arbetet bygger på. I motsatt riktning kan forskare också välja att använda sekundärdata, 

vilket är data som redan finns tillgängligt som inhämtats i syfte att besvara en tidigare 

forskningsfråga (Blaikie, 2009, s. 161). Det är vanligt bland studenter att vända sig direkt 

till primärdata, trots att sekundärdata kan innebära möjligheten att få ett större urval gjord 

av andra forskare med mer resurser och bättre tillgänglighet till målgruppen (Saunders et 

al., 2012, s. 304). Det finnsfördelar och nackdelar med de båda alternativen (Saunders et 

al., 2012, s. 317). Bland annat är fördelen med sekundärdata att den generellt är mindre 

resurskrävande i form av tid och pengar samt att den insamlade datan är relativt lättare 

för allmänheten att granska då den är lättare få tillgång till (Saunders et al., 2012, s. 318-

319). Samtidigt är de klara nackdelarna att datan inte är insamlad specifikt för syftet samt 

om den blivit insamlad i kommersiellt syfte också kan bli dyr, vilket neutraliserar fördelen 

att den kräver mindre resurser (Saunders et al., 2012, s. 319-320). Forskarna saknar också 

kontrollen över kvalitén för den insamlade informationen (Saunders et al., 2012, s. 320). 

Primärdatans fördel å andra sidan ligger främst i att den är insamlad i syfte att besvara 

den specifika forskningsfrågan (Blaikie, 2009, s. 161). Dock kan den vara svår att 

lokalisera om författarna inte har tillgång till de resurser och den målgrupp som krävs för 

att genomföra insamlingen på ett kvalitetssäkert sätt (Saunders et al., 2012, s. 317-318). 

Gällande sekundärdata så omfattar begreppet både kvantitativ som kvalitativ data 

(Saunders et al., 2012, s. 307). 

 

Gällande författarnas arbete så är detta något som har tagits hänsyn till och användning 

av sekundärdata var inte möjligt i syfte att besvara frågeställningen. Vad författarna kunde 
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hitta så fanns ingen tidigare insamlad data som kunde användas för att besvara 

frågeställningen. Den enda potentiella sekundärdatan som författarna fann var, som 

tidigare nämnt, en undersökning gjord av Daum (1975) som kom nära den frågeställning 

som författarna avser att besvara. Den undersökningen var också som tidigare nämnt 

daterad och inte heller riktad mot ledarens upplevelser av att kunna motivera de anställda 

och var även kvantitativ. Vad författarna vet var denna sekundärdata inte heller tillgänglig 

för dem. Av de anledningarna valde författarna att samla in ny data specifikt för 

ändamålet att besvara deras forskningsfråga, med andra ord primärdata. 

 

4.4 Förberedelser för intervjuer & Intervjuguide 
I förberedelserna för intervjuerna måste forskarna också inkludera de tre 

nyckelområdena; nivå av kunskap, utveckling av intervjuteman och den information som 

måste ges respondenterna innan intervjuerna samt platsen intervjun ska hållas på 

(Saunders et al., 2012, s. 384).  

 

Gällande kunskapsnivån säger Saunders et al. (2012, s. 384) att författarna måste skaffa 

sig tillräcklig information om forskningsområden i fråga för att säkra kvalitén för 

undersökningen samt bidra till trovärdigheten för forskningen. Detta har författarna gjort 

genom att noga studera ämnesområdena; ledarskap, motivation och rekrytering såväl 

separat som kombinerat i den utsträckning det finns. Detta underlättar även författarnas 

möjlighet att formulera en effektiv intervjuguide då de har bättre förståelse för ämnena 

som den ska avse. Det är del av nästa nyckelområde som forskare enligt Saunders et al. 

(2012, s. 384) måste ta hänsyn till, alltså utvecklingen av intervjuteman och den 

information som måste nå respondenterna innan intervjuerna. Det är viktigt att 

respondenterna får den information som krävs för intervjuerna i god tid innan intervjuerna 

för att känna sig förberedda (Saunders et al., 2012, s. 385). Detta har skickats i samband 

med förfrågan om deltagande som en bifogad PDF-fil, se Appendix 1. 

 

De teman och frågor som intervjuguiden innehåller kan baseras på tidigare teorier eller 

så måste författarna i alla fall ha en idé kring hur de kan kopplas till teorier för att få en 

tydlig riktning och syfte (Saunders et al., 2012, s. 386). Intervjuguiden i detta fall bygger 

på teorier inom de berörda områdena ledarskap, motivation och rekrytering och återfinns 

i Appendix 2 där det även presenteras hur frågorna kopplas till teori. Genom att visa 

intervjuguiden samt hur frågorna relateras till teori avser författarna ge en tydlig bild av 

hur guiden är uppbyggd och motivera hur de olika frågorna kan anses som relevanta. 

Vidare säger även Bickman & Rog (1997, s. 384) att intervjufrågorna måste byggas upp 

med en terminologi som är förståelig bland respondenterna, vilket författarna även tagit 

hänsyn vid uppbyggandet av intervjuguiden främst genom att bygga upp frågorna med 

begrepp som är att anse som allmänt kända. Utöver detta innehåller även guiden några 

inledande frågor om deras nuvarande tjänst för att starta samtalet på ett mjukt sätt. Vidare 

testades guiden innan intervjuerna på fem testrespondenter för att få bekräftat att frågorna 

och begreppen var lätta att förstå. En begränsning i testandet av intervjuguiden var dock 

att de den testades på ej var ledare vilket gjorde att testrespondenterna istället fick hitta 

på svar. Dock fick ändå författarna tips kring ordningsföljden i vilken frågorna kom samt 

hur tydliga och öppna frågorna upplevdes och utifrån denna återkoppling gjordes några 

mindre justeringar.  

 

I den information som ska nå respondenterna innan intervjun är det viktigt att ta med hur 

lång tid författarna väntar sig att intervjun kommer att ta för att det ska finnas tillräckligt 

med tid för utförliga svar (Bickman & Rog, 1997, s. 384). I brevet skickat skrev 
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författarna att intervjuerna skulle komma att ta 45-60 min, vilket baserades på två av 

testintervjuerna. Detta visade sig senare inte stämma helt då den längsta intervjun blev 75 

min och att det felbedömdes kan bero på att testintervjuerna ej gjordes på ledare. Detta 

tror dock inte författarna blev problematiskt för respondenterna då de hade tillräckligt 

med tid för att genomföra intervjuerna utan stress, vilket visades genom att de även efter 

intervjuerna småpratade och inte behövde skynda iväg. Enligt författarna kan dock 

intervjuarnas känsla av hur lång intervjun varit påverkat intervjuerna då de både kände en 

obligation att hålla sig inom tidsramen och även ville hinna igenom samtliga frågor i 

guiden. Sist är det enligt Saunders et al. (2012, s. 386) viktigt att ta hänsyn till platsen 

intervjun ska hållas på. Det är viktigt att intervjuerna hålls på en plats där respondenterna 

känner sig bekväma och risken för att bli avbrutna är låg (Saunders et al., 2012, s. 386). 

Författarna höll intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt på respondentens 

arbetsplats i ett separat rum med dörr då detta både är bekvämt för respondenterna och att 

risken för att bli störda är låg. För två av de sju respondenterna var detta tyvärr inte möjligt 

på grund av olika koordineringsskäl. Vid ena fallet hölls intervjun över telefon, dock så 

satt respondenten i ett separat rum på sin arbetsplats där denne inte skulle bli störd. Att 

ha intervjun per telefon kan påverka genom att respondenten kan vara mindre benägen att 

uppge känslig information (Bryman & Bell, 2011, s. 207). Det är svårt för författarna att 

veta om utfallet blev så, men det är något att ha i åtanke. Vidare avbröts samtalet mitt i 

vilket gjorde att respondenten kom av sig vilket påverkade respondentens svar på den 

specifika frågan denne svarade på vid det tillfället. Författarna försökte minska effekten 

av detta genom att hjälpa respondenten komma ihåg var denne var i sin tankegång men 

givetvis har detta ändå påverkat respondentens möjlighet att utveckla sitt svar. Den andra 

intervjun blev tvungen att hållas på ett café efter att snabbt behövts ombokas och bokning 

av rum på endera arbetsplatsen eller universitetet inte var möjligt. Dock var detta café 

lugnt och författarna använde sig av två inspelningsmaskiner. Den ena placerades närmre 

respondenten och den andra närmre intervjuarna för att säkerställa att inspelningen 

fångade upp såväl respondentens svar som intervjufrågorna. Dock kan det faktum att 

intervjun hölls på ett café ha påverkat respondentens och författarnas koncentration under 

intervjun vilket kan ha gjort att vissa potentiella följdfrågor inte ställts eller att vissa svar 

från respondenten inte blev lika välutvecklade. Dock tog intervjun ändå 75 minuter vilket 

gör att författarna tror att respondenten utvecklade sina svar i den mån denne ville. 

 

4.4 Utförande av intervjuer 
Totalt genomfördes sju intervjuer som varierade tidsmässigt mellan intervallet 45 min till 

75 min. I tabell 1 nedan återfinns detaljerna kring de genomförda intervjuerna. Författarna 

valde att presentera detta för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka olika 

typer av ledare som intervjuats samt i vilket sammanhang. 

 

Tabell 1: Intervjuöversikt 

Namn Befattning Bransch Tid Plats 

Albert Linjechef Teknik 

(support) 

52 minuter 53 sekunder Telefon 

Beatrice Consultant Manager IT 75 minuter 21 sekunder Umeå 

Carl Team Leader IT 55 minuter 45 sekunder Umeå 

Dennis Team Leader IT 70 minuter 24 sekunder Umeå 
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Edvin Team Leader IT 73 minuter 29 sekunder Umeå 

Fredrik Regionschef Marknadsföring 59 minuter 8 sekunder Umeå 

Gustav Team Leader Försäkring 45 minuter 31 sekunder Stockholm 

 

För att hålla samtliga intervjuer så lika som möjligt valde forskarna att låta Hampus ställa 

samtliga frågor i intervjuguiden. Tobias hjälpte Hampus att hålla reda på vart i guiden de 

befann sig och flika in med följdfrågor då han kände att det skulle innebära en djupare 

förståelse för respondenten. Även Hampus ställde följdfrågor då han ansåg att det bidrog 

med ytterligare information. Samtliga intervjuer inleddes med att Hampus läste en text 

(se Appendix 2) som avsåg information gällande syfte, rättigheter och instruktioner, detta 

för att alla skulle ha samma förutsättningar när intervjun började. Där klargjordes även 

att respondenten var anonym, vilket enligt Saunders et al. (2012, s. 389) ökar 

respondentens förtroende i trovärdighet och minskar risken för partiskhet och osanning. 

Vidare var de inledande frågorna i intervjuguiden lättare och mindre utmanade i syfte 

skapa ett förtroende och underlätta det fortsatta samtalet, något som enligt Saunders et al. 

(2009, s. 331) är förmånligt. Samtliga intervjuer spelades in och författarna såg till att få 

godkänt från respondenterna på detta. Under intervjuns gång låg fokus på att lyssna för 

att få en bättre förståelse för svaren och kunna följa upp med följdfrågor vid behov. 

Intervjun avslutades även med information gällande hur datan skulle hanteras samt 

återges till respondenten och avslutningsvis med frågan om författarna fick kontakta 

respondenten om de behövde komplettera med något, se Appendix 2. 

 

4.5 Analysmetod 
Enligt Bryman (2011,s. 510) så är en av de stora svårigheterna med kvalitativa studier 

den stora mängd data som genereras. Detta innebär också att det är viktigt att genomföra 

en ordentlig analys av materialet för att få ut substans i materialet (Bryman, 2011, s. 510). 

Enligt Attride-Stirling (2001, s. 403) krävs en metodiskt genomförd analys av den 

kvalitativa datan för att lyfta fram värdet i forskningen. När det kommer till analys av 

kvalitativ data finns det flertalet olika metoder som forskare kan använda sig av (Bryman, 

2011, s. 535). I detta fall har forskarna valt att använda sig av en tematisk analys av det 

insamlade materialet då denna metod avser att stärka förståelsen för olika fenomen 

(Attride-Stirling, 2001, s. 387). Vidare så är metoden flexibel och möjliggör en rik och 

detaljerad presenterad data (Braun & Clarke, 2006, s. 78). 

 

När det kommer till hur denna metod ska genomföras finns det ingen absolut gemensam 

förklaring till detta (Attride-Stirling, 2001, s. 386). Dock säger metoden att sex steg måste 

genomföras i samtliga fall den används (Attride-Stirling, 2001, s. 391; Braun & Clarke, 

2006, s. 86-87). Det första steget är att bekanta sig vid den insamlade datan (Braun & 

Clarke, 2006, s. 87). Detta kan göras genom att transkribera det insamlade materialet, gå 

igenom materialet flera gånger samt föra anteckningar kring initiala idéer som 

uppkommer under tiden (Braun & Clarke, 2006, s. 87). Av dessa anledningar har 

författarna valt att både transkribera intervjuerna samt skriva ut materialet för att lättare 

kunna överskåda och gå igenom datan. Under tiden som detta görs förs även anteckningar 

över möjliga idéer som genereras under fasen. Andra steget innebär att materialet kodas 

utifrån delar av informationen som anses intressanta för frågeställningen (Braun & 

Clarke, 2006, s. 88). Tredje steget går ut på att ifrån datan identifiera olika teman som 

sedan kodningen ska delas in i (Braun & Clarke, 2006, s. 89). För att göra det hela mer 

överskådligt föreslår att Braun och Clarke (2006, s. 89) användning av visuella verktyg, 
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vilket författarna gjorde genom post-it-lappar sorterade i kluster. På så vis ska det bli 

tydligt för författarna hur koderna och samtliga teman ska sorteras. Det fjärde steget är 

revidering av teman, då det i detta steg blir tydligt huruvida de framtagna temana är att 

anse som korrekta (Braun & Clarke, 2006, s. 91). Här gick författarna tillbaka till de 

teman som uppkommit och omorganiserade dem för att få mer rättvisande teman då 

författarna märkte att vissa av temana hade blivit för spretiga. Efter omrevidering hade 

författarna sorterat in empirin i 36 teman, varav det ena temat var ett “övrigt” tema. Det 

femte steget är definiera och namnge de slutgiltiga temana (Braun & Clarke, 2006, s. 92) 

och i denna process genomsökte författarna de 36 teman de hade och plockade ihop vissa 

teman som var lika och delade upp vissa andra och efter denna process hade författarna 

identifierat deras slutgiltiga teman, vilket är sex stycken. Det sjätte och sista steget innebär 

att producera och presentera ditt analyserade material på ett trovärdigt och representerbart 

sätt så att läsaren får en tydlig bild av materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 93). Enligt Ely 

et al. (1993, s. 157) så är det forskarna som ansvarar för att utforma framställningen av 

empiri på ett sätt som gör resultatet förståbart för läsaren. Av den anledningen har 

forskarna valt att presentera empirin efter de frågor som ställdes utifrån intervjuguiden 

(Appendix 2) sorterade efter de tre huvudsakliga teoriområden som uppsatsen bygger på, 

ledarskap, motivation och rekrytering. Författarna anser att detta sätt underlättar för 

läsaren då de dels får en överblick över vad som respondenterna valde att prata om men 

får även en förståelse för hur de resonerar kring de tre områdena ledarskap, motivation 

samt rekrytering. 

 

4.6 Kvalitetskriterier  
För att skapa en bild av denna studiens kvalité har författarna valt att använda sig av 

kvalitetskriterier. Enligt Bryman (2011,s. 40) är de tre viktigaste kriterierna reliabilitet, 

replikation och validitet men enligt flera forskare så är dessa tre kriterierna dock inte helt 

anpassade till kvalitativ forskning utan har tagits fram i huvudsak för kvantitativ 

forskning (Bryman, 2011, s. 351). Enligt Bryman (2011, s. 351) och Merriam (2014, 

s.211) så är det flera forskare som menar att dessa måste granskas från ett annat perspektiv 

och anpassas till den världsåskådning som kvalitativa studier har eller rent av ändras. 

Merriam (2014, s. 213) föreslår istället tre kvalitetskriterier som är relevanta för kvalitativ 

forskning och det är dessa som författarna valt att utgå ifrån och de tre är reliabilitet, inre 

validitet samt yttre Validitet. 

 

4.6.1 Inre Validitet 
Inre validitet handlar om huruvida forskningsresultatet i studien speglar verkligheten på 

ett korrekt och trovärdigt sätt det vill säga att det som skulle undersökas faktiskt 

undersöktes (Bryman, 2011, s. 50; Bryman & Bell, 2011, s. 395; Merriam, 2014, s. 213; 

Saunders et al., 2009, s. 157). Inre validitet, ibland kallat kredibilitet (Bryman & Bell, 

2011, s. 395), i kvalitativ forskning stärks inre validitet genom att redogöra för de olika 

perspektiv och de olika situationerna som de involverade individerna befinner sig i 

(Bryman & Bell, 2011, s396; Merriam, 2014, s. 215). Detta har författarna gjort genom 

att presentera sin förförståelse och de ställningstaganden som de gjort i uppsatsen, något 

som enligt Merriam (2014, s. 219) är ett bra sätt att stärka validiteten. Respondenternas 

situation är också presenterad i Tabell 2 där deras befattning tydliggörs för att ytterligare 

stärka den inre validiteten. Vidare så kan även den inre validiteten stärkas genom att låta 

de inblandade i studien ta del av datan och ges möjlighet att ge återkoppling på vad som 

sagts i intervjun, något som kallas respondentvalidation (Bryman & Bell, 2011, s. 396; 

Merriam, 2014, s. 217). I denna studie har alla respondenter fått de transkriberade 

intervjuerna skickade till sig per mail för att ges möjlighet till just detta. Vidare 
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poängterade även författarna i slutet av intervjun att de gärna såg att respondenterna 

kontaktade dem om de ansåg att något inte stämde eller att de kom på något i efterhand.. 

Anledningen till att sådant förfarande ökar den inre validiteten är att det är det säkerställer 

att respondenterna har svarat “rätt” enligt deras egen mening (Merriam, 2014, s. 217). Ett 

sista sätt som författarna har använt för att stärka den inre validiteten är genom kollegial 

granskning (Merriam, 2014, s. 220). Detta har använts i form av att andra studenter på 

schemalagda seminariestunder har tagit del och kritisera arbetet samt genom möten med 

handledare som fått möjlighet att göra detsamma. 

 

4.6.2 Reliabilitet 
Kvalitetskravet reliabilitet rör huruvida resultatet blir desamma om undersökningen 

skulle återskapas på nytt eller om slumpmässiga tillfälligheter har påverkat resultatet 

(Bryman, 2011, s. 49; Merriam, 2014, s. 220). Enligt Merriam (2014, s. 221) och Saunders 

(2009, s. 328) så är reliabilitetskravet problematiskt inom samhällsvetenskaplig forskning 

i och med att mänskligt beteende är föränderligt. Uppfattningen om att resultaten ska bli 

desamma om undersökningen genomförs igen kommer ifrån naturvetenskaplig forskning 

där olika betingelser kan isoleras och baseras på antagandet att det endast finns en 

verklighet vilket gör att upprepade studier på den skulle generera samma resultat 

(Merriam, 2014, s. 220). Eftersom att det mänskliga beteendet är föränderligt så menar 

Merriam (2014, s. 221) att inga kvalitativa studier kan återskapas och ge samma resultat 

utan menar istället att reliabilitet inom kvalitativ forskning innebär att resultaten är 

konsekventa med den insamlade datan. Denna skillnad gör att reliabilitet inom kvalitativ 

forskning ibland refereras till som pålitlighet snarare än reliabilitet (Bryman & Bell, 2011, 

s. 395). Det innebär alltså att andra som ser datan ska instämma med de resultaten som 

presenterats och att resultaten är rimliga (Bryman & Bell, 2011, s. 398; Merriam, 2014, 

s. 221). Vidare innebär detta också att om undersökningen genomförs igen och resultaten 

skiljer sig åt så minskar inte reliabiliteten (Merriam, 2014, s. 222). Då reliabilitet och inre 

validitet är nära sammankopplade är de åtgärder som ökar inre validitet desamma som 

ökar reliabilitet (Merriam, 2014, s. 222). Utöver dessa är det även viktigt att läsare i texten 

får följa med i argumentationen som förs igenom studien för varför viss metod, analys 

och empiriinsamling har gjorts och om detta görs tydligt ökar reliabiliteten (Bryman & 

Bell, 2011, s. 398; Merriam, 2014, s. 223).  

 

Författarna har i denna uppsats varit så tydliga som möjligt genom hela studien med att 

redovisa argumentation och förklaringar för alla val som gjorts. Detta innefattar val av 

vetenskaplig metod, empiriinsamling, val av teorier, analys samt hur resultatet 

uppnåddes. 

 

Författarna har i studien valt att hålla respondenterna anonyma vilket i vissa fall kan 

argumenteras skada reliabiliteten då det inte är lika lätt att följa valet av respondenter. 

Dock är detta ett etiskt ställningstagande från författarnas sida och de anser att valet att 

hålla respondenterna anonyma inte har skadat innehållet i studien då författarna ändå 

presenterar information om respondenterna för att läsaren sak förstå vilka typer av 

respondenter de är. Detta innefattar ett fiktivt namn för att lättare kunna koppla vilken 

respondent som sa vad, presentation av deras nuvarande arbetsuppgifter och 

ansvarsområden, nuvarande tjänst, ledarskapserfarenhet samt bransch. Då studien i viss 

mån innehåller känslig information om arbetsplatser, så som hur reaktioner bland 

anställda varit eller ifrågasättanden kring individers ledarskap, anser författarna att just 

anonymiteten är viktig för att respondenterna ska känna sig bekväma med att prata om 

känsliga ämnen  
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4.6.3 Yttre Validitet 
Den yttre validiteten som inom kvalitativ forskning ibland kallas överförbarhet (Bryman 

& Bell, 2011, s. 395) förklarar i vilken utsträckning som resultat är överförbara på andra 

situationer, det vill säga hur generaliserbara resultaten är (Bryman, 2011, s. 51; Merriam, 

2014, s. 223). Även fast kvalitativa studier har detta som en nackdel då de omöjligt kan 

bli överförbara i statistisk mening så kan de ändå leda till en förståelse (Merriam, 2014, 

s. 224). Vidare menar samma författare att den generaliserbarhet i en kvalitativ studie 

snarare ligger i läsarens ögon, det vill säga att det är upp till läsaren att avgöra om studien 

är överförbar (Merriam, 2014, s. 224-225), varav kriteriet ibland benämns som 

överförbarhet. För att öka överförbarheten, och då den yttre validiteten, förseslås av 

Merriam (2014, s. 227) att författarna av studien ska vara så genomgående, tydlig och 

beskrivande som möjligt i sina resultat. Författarna av denna uppsats har genomgående 

försökt att vara så pass tydliga och förklarande som möjligt kring resultaten och empirin, 

och författarna har även valt att ta med citat, något som stärker den yttre validiteten 

(Merriam, 2014, s. 227). Dock så är författarna begränsade i vilken empiri som redovisas 

då all empiri ej kan redovisas på grund av mängden empiri som insamlats. Därför kan ej 

läsaren ta del av exakt all empiri som samlats in, men författarna har i så stor mån som 

möjligt minskat denne påverkan genom att sammanfatta vissa delar av empirin för att på 

så sätt få in en större del av den. Ett ytterligare sätt att stärka den yttre validiteten är att 

vara noggrann i urvalet av respondenter för att få så stor variation som möjligt (Merriam, 

2014, s. 227). Detta har författarna försökt att göra genom att intervjua ledare inom olika 

branscher, olika nivåer av chefsskap samt olika demografiska grupper. Det ska sägas att 

fyra av de sju respondenterna som intervjuats arbetar inom IT-branschen vilket läsaren 

bör ha i åtanke när den ser till uppsatsen. Detta var på grund av de stora krav som ställdes 

på respondenternas profil vilket försvårade författarnas arbete i att hitta en stor variation 

bland de som intervjuades. 

 

4.8 Etik 
När forskning genomförs är det viktigt att ta ställning till den etiska aspekten inom 

forskningen, detta då det under arbetets gång kan uppstå svårigheter i gränsdragningen 

mellan etiska och oetsika tillvägagångssätt (Bryman, 2011, s. 140; Saunders et al., 2009, 

s. 185). Enligt Saunders et al. (2009, s. 184) finns det två huvudsakliga etiska synsätt 

inom forskning, den teleologiska och en deontologiska. Det teleologiska synsättet innebär 

att forskarna väljer att se att ändamålen helgar medlen, det vill säga att forskaren anser 

att det är tillåtet att agera oetiskt om det leder till att relevant data samlas in (Saunders et 

al., 2009, s. 184). Motsatsen till det teleologiska synsättet är den deontologiska som 

istället menar att oavsett utfall av det oetiska handlandet så ska forskaren aldrig agera 

oetiskt (Saunders et al., 2009, s. 184) och det är denna åskådning som forskarna valt att 

anamma i denna uppsats. Detta har valts dels då båda författarna känner att det varit 

omoraliskt och därför inte är intresserade av att agera oetiskt och dels då författarna i 

egenskap av studenter på Umeå Universitet även representerar densamma och inte vill 

skada universitetes anseende. 

 

Inom svensk forskning finns det fyra huvudsakliga etiska principer; informationskravet 

som innebär att deltagarna i studien ska bli informerade om studiens syfte, 

samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sitt 

deltagande i studien, konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om deltagarna 

ska hållas så konfidentiellt som möjligt, samt nyttjandekravet som innebär att information 
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som samlas in om enskilda individer endast får användas i forskningsändamålet (Bryman, 

2011, s. 131-132). I denna studie har alla dessa följts, dels då författarna i förfrågan om 

deltagande i intervjun endast frågade om ett deltagande och aldrig påpekade att det var 

ett krav att delta för att uppfylla samtyckeskravet. Dels så stod det i förfrågan att alla 

uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att alla respondenter skulle vara anonyma, 

något som även förtydligades i informationen som gavs i samband med själva intervjun 

för att uppfylla kravet om konfidentialitet. Informationskravet uppfylldes genom att 

respondenterna i förfrågan om deras deltagande fick bifogad information om studiens 

syfte samt vad själva intervjun skulle handla om och de fick även en upprepning av 

informationen samt ytterligare förtydliganden i samband med intervjuerna. Det sista 

kravet om nyttjande uppfylldes men författarna känner själva att de hade kunnat vara 

tydligare med att informationen endast skulle användas i denna forskning. Detta då det i 

utskicket till respondenterna står att de (respondenterna) godkänner att informationen som 

framkommer under intevjun används i studien, dock så hade det kunnat förtydligas till att 

även nämna att det endast kommer att användas i studien.  

 

En svårighet, eller snarare problem, har varit att författarna i sitt första utskick berättade 

att intervjun skulle ta mellan 45-60 minuter. Enligt Bryman (2011,s. 140) så är det vanligt 

att forskare säger att intervjun ska ta kortare tid än vad den egentligen gör, något som då 

även i några fall hände författarna. För att behandla detta etiskt var därför författarna noga 

med att vid starten av varje intervju säga att vissa intervjuer tagit uppemot en timme eller 

mer och att respondenten är fri att lämna intervjun närsomhelst, både på grund av att de 

inte längre vill delta eller för att de inte längre har tid. Detta kan dock ha påverkat några 

av de tidigare svaren då respondenten kan ha upplevt det som stressande, dock tror inte 

författarna det för det var inget som någon av dem uppmärksammade samt att många 

respondenter fortsatte att småprata även efter intervjun var slut vilket indikerar att de hade 

mer tid tillgänglig än en timma. En annan etisk aspekt som kan ha varit problematiskt är 

att författarna har använt sig av ett snöbollsurval vilket inneburit att respondenter 

rekommenderat sina kollegor eller vänner (Bryman, 2011, s. 196-197; Saunders et al., 

2009, s. 213). Även om författarna inte har påverkat någon respondents val att delta så 

kan snöbollsurvalet ha gjort att de känt sig moraliskt obligerade att delta för att inte göra 

sin kollega eller vän besviken. Detta skulle i så fall ha påverkat samtycketskravet 

(Bryman, 2011, s. 132) dock tror författarna att om någon moralisk obligering funnits så 

har påverkan varit liten då alla respondenter uttryckte en entusiams att delta. 
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5.0 Empiri 
Nedan redovisar författarna sin insamlade empiri. Empirin presenteras efter de tre teman 

som den teoretiska referensramen innehåller, ledarskap, motivation samt rekrytering. 

Författarna har vidare delat in frågorna från intervjuguiden efter samma tre teman och 

presenterar empirin baserat på svaren på varje fråga från intervjuguiden.  

 

5.1 Respondenterna 
De tre första frågorna valde författarna att summera i en tabell (Tabell 2) för att ge läsaren 

en bättre överblick över vilka respondenterna i sin yrkessamma roll är. Namnen som 

respondenterna har är fiktiva för att värna om respondenternas anonymitet. 

 

Tabell 2: Beskrivning av respondenter 

Respondent Arbetstitel Tid de haft 

tjänsten 

Ledarskapserfarenhet Arbetsuppgifter / 

Ansvarsområden 

Albert Linjechef 6 år Många år som Linjechef 

samt Projektledare  

Chef över en 

supportorganisation 

som stödjer kunder 

globalt 

Beatrice Consultant 

Manager 

3 år Förvaltningsledare samt 

lett arbetspass för 

sjuksköterskor 

Medarbetaransvar 

samt kund, leverans 

och säljansvar 

Carl Team Leader 1 år Scoutledare Uppföljning på 

individers 

prestationer samt 

ekonomisk 

uppföljning mot sin 

närmsta chef 

Dennis Team Leader 2 år Ledare på 

ungdomsgårdar samt 

fotbollstränare 

Schemaläggning, 

uppföljning samt 

coachning 

Edvin Team Leader 2 år Kassapersonalskoordinat

or samt vikarierande 

team leader  

Coaching och 

stöttning av sina 

anställda samt 

målsättning för sina 

anställda 

Fredrik Regionchef 1 ½ år Lagkapten Försäljningsansvari

g samt har 

uppföljning och 

coachar sina 

anställda 

Gustav Team Leader ½ år Ingen Coachning, 

uppföljning samt 

hålla i teammöten 
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5.2 Ledarskap 
På frågan Kan du förklara ditt ledarskap? fick författarna flera olika svar. Albert beskrev 

sig som entusiasmerande och ansvarsgivande, vidare sa han sig även jobba mycket med 

att folk ska få driva sina egna frågor. Albert ser också att en utmanande del i ledarskapet 

är att ge feedback på ett bra och effektivt sätt, särskilt när du inte ser vad individen gör, 

”- det som jag ofta också framförallt jobbar på mycket det är egentligen hur man kan 

uppmuntra, ge feedback, på ett bra och effektivt sätt. Speciellt när man har en 

organisation när man kanske inte alltid ser vad individerna gör men lika fullt vill dom ha 

att jag ska kunna reagera och ge dom feedback på det dom gör”. Beatrice beskrev sig 

som resultatfokuserad, men samtidigt balanserar ut detta genom att vara relationsinriktad 

vilket kompenserar resultatfokuset. Dennis beskrev sin ledarstil som rak och tydlig, vilket 

han också poängterade som problematiskt när det kom till att leda vissa individer, 

speciellt de som behövde mer omsorg eller empati. Carl såg sig som oerfaren i rollen som 

ledare och sa sig vara vardaglig, lyhörd och arbetade med öppna dialoger istället för att 

peka med hela handen. Vidare sa han sig vara duktig på att faktiskt ta tag i det som de 

anställda ber honom om vilket fick honom att framstå som lyhörd. Edvin såg sig som 

kommunikativ och inbjudande till dialoger med de anställda och han sa sig även vara 

duktig på att lyfta saker från de anställda till ledningen, framförallt eftersom att han 

förstod vad de anställda gör om dagarna då han arbetat med uppgifterna sedan tidigare. 

Han sa att den perfekta ledaren ska kunna fånga upp och förstå de anställda för att se 

behov eller problem. Vidare beskrev Edvin att en del han kan utveckla i sitt ledarskap är 

sin förmåga att prioritera förväntningarna från både de anställda och ledningen. Han 

pekade på att om de anställda kände sig bortprioriterade leder det till att de känner sig 

mindre för ser sedda och hörda vilket påverkar välmåendet och stämningen i gruppen 

negativt. ”- De har ingen som drar för dem ingen som kan tillexempel vid en rekrytering 

att det är ingen som för deras talan ... och det är samma sak när det blir en pressad 

situation där jag måste fokusera på väldigt mycket administrativa uppgifter … som gör 

då att jag måste prioritera ner teamet” vidare ”- Det märks på sjukfrånvaron det märks 

på vad på välmåendet och stämningen i gruppen”. Fredrik beskrev sig som ansvars- och 

frihetsgivande vilket han såg främjade kreativitet och ger mest utlopp för vad individerna 

är duktiga på. Han poängterade även att han hade stor kunskap kring vad de anställda 

gjorde då han också gjort det själv, vilket gjorde det möjligt för honom att ge tips till de 

anställda. Sista respondenten Gustav nämnde den familjära känslan i hans team som 

stoltheten i hans ledarskap och att han som ledare försöker vara tydlig med mål och 

gemenskapen i gruppen. Vidare nämnde han även feedback som viktig och något han tror 

starkt på. De är i hans mening viktigt att ge feedback ofta, strukturerat och tydligt i vad 

och varför saker sägs. Tydlighet och struktur var även något som Albert poängterade som 

viktigt när det kom till ledarskap. 

 

Vidare frågade författarna även Hur är ditt ledarskap mot individen kontra gruppen? och 

samtliga ledare poängterade skillnader i ledarskap mot individ kontra grupp, exempelvis 

svarade Edvin ”- Ja, det är ju två helt skilda saker”, ”- Ledarskap mot gruppen det 

präglas ju av att vi har möten, vi skickar ut statistik. Vi pratar i stor grad om vad gruppen 

gemensamt ska åstadkomma och för individen så så handlar det om som jag var inne på 

tidigare, att mer boosta en individs personliga mål och samtidigt tagga de till att uppnå 

de mål som vi har som grupp.” Albert pekade på att det var viktigt att lyckas balansera 

individerna i gruppen för att nå allas potential. För att hantera detta poängterade han 

senare också att det var bra att se till hur individens ambition och kompetens låg till utifrån 

modellen skicklighet/vilja, vilket enligt honom är viktigt att få sig en uppfattning om som 

ledare. Beatrice sa att det är viktigt att poängtera att anställda kan lyfta saker med henne 
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enskilt också när hon talar till gruppen, då det trots allt handlar om individer även när det 

kommer grupper. Hon menar att det är viktigt att sitta ner med individerna på en plats där 

de är bekväma för att de ska känna sig tryggare i att prata om saker, samt att en del i 

hennes ledarskap sker på distans och att det då är extra viktigt med den närheten till de 

anställda. Fredrik säger att han mot individen är mer personlig och exempelvis försöker 

identifiera hur den mår, medan han mot gruppen är mer generell och arbetar för att skapa 

en lagkänsla och få alla att dra åt samma håll. 

 

På frågan Vad har varit den största utmaningen för dig i ditt ledarskap i denna tjänst? 

fanns det en variation bland respondenterna. Det nämndes allt från att tjänsten som 

personen skulle ta över var utmanande till att situationen runt befordringen var utmanade. 

Carl sa bland annat att folk inte riktigt accepterar att ha en yngre tidigare kollega som 

chef, ”- För mig personligen så är det den här problematiken som vi var inne på tidigare 

med att folk känner att de har en yngre person som sin närmsta ledare, en gammal kollega 

som sin närmsta ledare”. Fredrik sa också att han sett det som utmanande att bli chef över 

tidigare kollegor, att gå från att ha samma förväntningar på sig som de anställda till att 

vara den som satte förväntningarna. Det var enligt honom en omställning både för han 

själv och för personalen. Fredrik poängterade dock att de anställda väntade sig att han 

skulle ta över ledarrollen, men att det var mindre tydligt vad det skulle innebära för deras 

eget ansvar på kontoret. Vidare så sa Albert att när han som ledare behövde göra 

nedskärningar bland personalen har varit mest utmanande då det innebar att han tappade 

rollen som trygg punkt och gick från att vara de anställdas vän till att bli företagets vän. 

 

Vidare så frågade även författarna respondenterna Hur ofta ger du återkoppling till dina 

anställda? vilket samtliga respondenter påstod sig göra så ofta de kunde, exempelvis så 

sa Albert det är viktigt med spontan och direkt återkoppling då denna förstås bäst och helt 

enkelt är effektivast. Han poängterade också att återkoppling är viktigt i flera delar, 

exempelvis då han arbetar i en mångkulturell miljö och även måste se individers 

situationer på ett personligt plan. De kan ha familjer i andra länder som är oroliga och 

därmed kan påverkas av deras säkerhetssituation. Som ledare blir den informationen 

viktig för att kunna leda personen, där kan återkoppling vara bra för att se till deras 

situation. Beatrice berättade att hur ofta hon ger återkoppling beror till stor del på vilket 

behov individen och situationen kräver, exempelvis menar hon att är det viktigt med tät 

återkoppling i början av projekt där anställda är ute hos kund för att se att det samarbetet 

fungerar. Edvin sa sig alltid återkoppla och om något bestäms eller tas upp så bokas det 

in ett nytt möte två veckor senare för uppföljning, ”- Alltid! har vi haft ett möte och vi 

har lyft någonting då bokar jag in ett möte till två veckor efteråt och det senaste där vi 

ser utfallet av det här”. Vidare påpekade han även att det är viktigt att återkopplingen är 

tydlig och att de anställda förstår varför han som ledare återkopplar gällande saker, 

exempelvis att de förstår varför det är viktigt att det loggar i systemet. Dennis sa att han 

ger återkoppling i stort sett varje dag, men eftersom att han inte arbetar varje dag och inte 

heller arbetar med samma personer varje dag så blir det vissa dagar eller perioder då han 

inte kan ge återkoppling. Han återkopplar dock varje dag han jobbar med de anställda och 

hör hur det går och har gått för dem och tar även gärna upp specifika situationer som han 

hört om exempelvis någon bråkig kund och ger där även tips och idéer kring vad den 

anställda ska tänka på.  

 

När författarna sedan frågade Hur hanterar du situationer där anställdas prestationer 

eller resultat är mindre bra? svarade alla utom Albert att det handlar om att förstå vad 

som är anledningen till problemet. Edvin sa att du som ledare måste förstå varför det går 
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mindre bra och sedan när det är identifierat adressera problemet med olika åtgärder, ”Att 

försöka förstå dem. Varför är det en mindre bra, är det den tekniska förståelsen som 

brister… och då får man adressera det”. Fredrik sa att det blir viktigt att sätta sig ner i 

ett lite längre samtal och tillsammans ta reda på vad som är problematiskt. Här tog Fredrik 

även upp att den biten var svårare med tidigare kollegor då de ibland pekar på att han 

själv inte alltid presterade på topp. Fredrik sa också att även vid oacceptabla beteenden 

från de anställda är det viktigt att förstå varför den anställda beter sig så och ett effektivt 

verktyg att påverka det negativa beteendet är att poängtera hur beteendet påverkar 

gruppen. I samtal om de oacceptabla beteendena sade Fredrik att det krävs mer 

förberedelser för att kunna backa upp det han säger . Även Gustav sa att det är viktigt att 

förstå varför den anställda presterar sämre, han poängterade dock även att det faktum att 

han arbetat med samma arbetsuppgifter tidigare underlättade i att identifiera vad felet låg 

i och hantera situationen. Viktigt blir också här att den anställda känner att återkopplingen 

den får från sin ledare kommer från rätt ställe och att den har ett gott syfte. Någon som 

skilde sig från de andra var Albert som sa att det är viktigt att fortfarande poängtera de 

bitar som är bra och uppmärksamma det som faktiskt är positivt, sen visa vad nästa steg 

är. Han sa även att det kan lyfta en individ att poängtera hur något av dennes positiva 

beteenden gynnar gruppen. 

 

När författarna ställde frågan Vad finns det för grupper på din arbetsplats? Utgå då från 

både formella och sociala grupper? så poängterade samtliga respondenter att det fanns 

formella grupper. Exempelvis nämnde Dennis att det finns arbetslag som utgör formella 

grupper på arbetsplatsen. Vidare nämnde alla respondenter utom Gustav att det fanns 

sociala informella grupper på arbetsplatsen exempelvis sa Beatrice ”- det finns de som 

umgås privat men jag, jag känner att det är, min upplevelse är att det är ett öppet klimat, 

vi har när vi nyanställda så får man en fadder och den fadderns uppgift är att ta in 

personen i gruppen”. Precis som Beatrice nämnde även både Edvin och Gustav att det 

blir viktigt att nyanställda kommer in i gruppen bra. Edvin sa att han ger en fadder till alla 

nya vilket ger ett starkare band i gruppen och att han såg det som viktigt att inkluderar 

alla anställda i de sociala grupperna. Gustav sa att även de arbetar med ett faddersystem 

för att nyanställda ska komma in bra i gruppen och för att de ska få en bra förståelse för 

sin arbetsroll. 

 

Under intervjun frågade författarna Har du samma relation till alla dina anställda? och 

alla respondenter utom Gustav sa att de inte hade det. Gustav sa att han hade samma 

relation till alla sina anställda när han jobbar men inte privat. Han berättade att han kan 

ha en egen dynamik med en person på arbetsplatsen som han umgås mycket med, men 

att han där varit tydlig med att jobb är jobb. Hur ledarna upplevde att de olika relationerna 

påverkade deras ledarskap varierade där exempelvis Beatrice sa att hon hade olika 

relationer till de anställda på arbetsplatsen men försökte ha det rent professionellt. Hon 

såg dock två av sina tidigare privata relationer till anställda som de mest utmanande 

relationerna kring hennes ledarskap då hon tror att det kan äventyra ärligheten gentemot 

henne, ”-Men jag har ju någon som jag tidigare har haft en ganska nära privat relation… 

Det kanske är de mest utmanande relationerna som jag har… när vi har en lite privat 

relation så blir den där. Det blir inte optimalt” vidare sa hon ”- Jag kan inte vara säker 

på att de är lika ärliga med mig som om det skulle vara någon av de andra”. Carl sa att 

de olika relationerna skilde på sig beroende på hur villig den anställda var att öppna sig 

och att han kan ha det svårare att leda personer som är mindre benägna att öppna upp sig 

gentemot honom. Likt Beatrice påpekade han även att det kan äventyra ärligheten hos 

den anställda, ”- Jag kanske har svårare att… få ett ärligt svar ska jag säga på en fråga 
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som jag ställer där man [den anställda] kanske istället svara det de tror att jag vill höra 

på något sätt istället för att vara helt öppna. För det jag egentligen vill är de ska svara 

precis som de känner så att jag vet det”. Edvin säger likt de andra att han har olika 

relationer till de anställda och det kanske främst i och med att han jobbat längre med vissa 

och därmed också känner dem bättre. Han sa också att han upplever att anställdas 

benägenhet att vara ärlig mot honom som ledare ökar ju längre de arbetar ihop. Vidare 

poängterade Edvin att om du blir ledare för personer som arbetat på arbetsplatsen lika 

länge som en själv kan vara problematiskt och att det finns exempel på situationer inom 

företaget där det också blivit ett problem. I hans egen situation har han dock inte upplevt 

att det har påverkat i och med att han är äldre än de han arbetar med och har en gedigen 

arbetslivserfarenhet. Dennis påpekade att han har olika relationer till de anställda, men 

att han samtidigt likt Beatrice försöker hålla den professionella relationen lika mellan alla. 

Han sa sig komma närmre folk med liknande intressen som han själv, vilket innebär att 

han inte umgås lika mycket med alla under raster och liknande. Dock försöker han ge alla 

tid och visa alla intresse, men medger att det kan bli lite snedfördelat utifrån hans 

förståelse för olika människor och intresse, ”- Jag försöker att ge alla tid och jag försöker 

visa intresse för alla även om tiden kanske blir lite snedfördelad åt det som jag har en 

förståelse eller intresse för på ett annat sätt. Albert skilde sig lite från de övriga 

respondenterna genom att säga att han har olika relationer till sina anställda beroende på 

vilket behov som fanns hos de anställda. Vidare såg han inte att de olika relationerna 

påverkade hans ledarskap utan poängterade istället att olika relationer är en del av 

ledarskap. 

 

På frågan gällande Hur arbetar ni med målsättning? svarade samtliga respondenter att de 

både hade mål som riktade sig mot individen och mål som riktade sig mot gruppen. 

Samtliga respondenter satte också upp målen i någon typ av samråd med de anställda, 

exempelvis sa Fredrik att de individuella målen sätts upp i en dialog mellan honom och 

den anställda och Carl att han sätter upp mål och delmål tillsammans med de anställda. 

Gruppens målsättning var överlag något som individerna hade mindre inflytande på då 

de satts högre upp i organisationen exempelvis sa Carl att gruppmål i mångt och mycket 

kom ovanifrån och sattes tillsammans med honom som team leader utifrån en rimlig siffra 

som gruppen kunde prestera och Dennis att, ”- Målen på gruppnivå de är satta det är min 

chef som kommer och säger att det här ska vi leverera”. 

 

5.3 Motivation 
På frågan Hur ser du att du bäst motiverar dina anställda? Svarade Fredrik att han ”- 

Har experimenterat fram och tillbaka vad som funkar bäst, och i den här gruppen så är 

det liksom, så har det varit lättast att motivera när man gör någonting på liksom 

teamnivå.. .. Vi ska uppnå ett visst resultat, när vi gör det så får vi som team, det här 

priset det motiverar jättemycket för då engageras allihopa och motiverar varandra och 

peppar på varandra istället för om man sätter en tävling.” vidare sade han även att känna 

individen hjälper ”-..Nånstans gå ner och liksom det här att känna personen, tillbaka i 

det, jamen vad är det du faktiskt blir motiverad utav?” och exemplifierade detta med “-

Och det kan ju vara att man, motiveras jamen det kanske är utvecklingsmöjligheter och 

då får man sätta upp en plan för vad man kan utvecklas inom”. Gustav sade att det bästa 

sättet att motivera de anställda berodde på individen och att det är det svåraste när han 

som ledare ska motivera en hel grupp, vilket var något som även Beatrice uttryckte och 

tillade att olika individer också är olika svåra för henne att motivera. Albert svarade att 

det fanns flera saker som var viktiga att poängtera i frågan, dels att folk måste känna sig 

behövda och nyttiga och fortsatte sedan med att de anställda måste känna att det som de 
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gör också är viktigt för att vara motiverade. Albert sade även att det är viktigt att de 

anställda känner sig duktiga på det som de gör. Vidare så uttryckte Fredrik också att 

ytterligare arbetsuppgifter är ett bra sätt att motivera de anställda och det som främst 

motiverar i det exemplet är det utökade ansvaret över både företaget, gruppen och ens 

egna prestationer. Edvin ansåg istället att det bästa sättet att motivera var att lyssna och 

uppfylla de anställdas visioner genom att driva på och göra det han kan för att den ska nå 

dit. Carl och Dennis tog i denna fråga upp karriärmöjligheter, Carl sade att de har olika 

lönenivåer och arbetsuppgifter som de som anställda som presterar bra får arbeta med 

som en sorts belöning. Han poängterade också att de sakerna är bra men det mest 

motiverande är att höra vad individen själv vill och stötta den i arbetet att ta sig dit. Carl 

säger även ”-Jag tror att då är det nog dem här de andra sakerna med att folk liksom 

byter position att man klättrar på karriärstegen höll jag på att säga. Det tror jag kan 

motivera andra” . Dennis sa att på daglig basis handlar det om att se till personens 

prestationer och att se till vad den har för långsiktiga mål. Han fortsätter även med att det 

inom organisationen alltid finns ett nästa steg att ta då de arbetar mycket med 

internrekrytering. Carl nämnde dock också att karriärmöjligheterna inom företaget kan 

slå åt andra hållet om en person ser folk som avancerar och inte själv gör det. Det kan 

enligt Carl innebära att den anställda går in i någon sorts negativ tanke på grund av det. 

 

När författarna ställde frågan Vad gör du för att motivera dina anställda? Så svarade 

Dennis att något som han gör är att skapa en tydlighet ”-.. Där måste det.. det måste finnas 

en tydlighet och en transparens från det jag får från min chef till vad dom får från mig i 

varför vi gör saker, hur det kommer sig att det ser ut som det gör, varför det ringer så 

mycket, varför det ringer så lite, varför vi måste sitta och svara på samtal varför vi ibland 

behöver övertid eller varför vi ibland behöver försöka jobba med komp och ledighet 

istället för att balansera ut bemanning osv. Utan där måste det finnas en förklaring till 

varför dom ska sitta och göra det här varje dag.” och utöver detta så har han även 

månadsvisa avstämningar där de talar om och sätter individuella mål samt att han i dessa 

försöker coacha och stötta individen, medan Carl och Gustav tog upp att de försöker skapa 

en gemenskap i deras respektive team, Carl sa ”-Finns det andra som sagt som behöver 

ha en dialog om om det finns något annat som motiverar dem, man kanske inte umgås så 

mycket med sina kollegor och kanske inte har den aspekten med jobbet som de vill ha för 

att känna sig motiverade på jobbet. Eh och då kanske man får pusha i den riktningen 

också, ja men vi kanske ska hitta på någon aktivitet med gruppen och du kanske ska ha 

en grillkväll eller något” och Gustav sa ”- Jag kan säga det att nu tex det som jag har 

gående i mitt team nu är att jag har faktiskt, jag sätter mig en timme om dagen och faktiskt 

också ringer och jobbar jag tror att det är nog bara jag som gör det som chef. Dels för 

att visa att jag är här en i familjen liksom, dels så samlar jag ihop allt till en pott som blir 

vinst liksom till, till de i teamet som har kanske det mesta av helkunder antal”. Edvin sa 

att något som han anser vara ett sätt att motivera var att ha en förståelse för de olika 

individernas situation samt vad de motiveras av och utifrån det exempelvis sätta mål och 

att ta hänsyn till de olika individerna. Att hitta vad de olika individerna motiveras av 

menade även Gustav var en viktig del i hur han motiverade sina anställda. Beatrice 

menade att det bästa sättet att motivera de anställda var dels genom att få dem delaktiga 

och involverade i olika projekt eller händelser på företaget. Samma respondent menade 

också att ett annat sätt att motivera de anställda var att ge individerna utrymme att berätta 

om sig själva eller sitt jobb inför kollegor. 

 

På frågan När är det som svårast att motivera dina anställda? svarade Dennis att det är 

svårast att motivera individer som bara vill göra minsta möjliga och att det är viktigt att 
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förstå varför individen känner på detta sätt för att vända motivationen. Vidare säger även 

Dennis att denna vilja att hela tiden göra minsta möjliga kan komma från att dessa 

individer sett kollegor bli internrekryterade till andra positioner, ”-Det jag har sett av min 

tid här det är väl att eftersom vi ändå har en hel del internrekryteringar så skapas det 

väldigt mycket, man sätter ett mål för sig själv och om man inte når dom här målen.. .. 

och tillslut så blir man bitter över att man inte tar sig vidare. Man börjar känna att jamen 

nu har jag jobbat här nog länge jag kan det här, men jag tar mig ändå inte vidare”. Carl 

nämnde också att det är olika individers situationer som påverkar när det är som svårast 

att motivera, han sa att de svåraste situationerna att motivera i är när en eller flera anställda 

inte längre vill vara kvar inom organisationen och vill vidare till en annan arbetsplats. 

Både Fredrik och Gustav svarade att det är som svårast att motivera när det går sämre för 

teamet försäljningsmässigt och Edvin sade att när det är som svårast att motivera när de 

är underbemannade. 

 

När författarna ställde frågan När är det som lättast att motivera dina anställda? Svarade 

Gustav att han upplevde att det var lättast att motivera när det fanns ett driv och ett flyt i 

teamet han leder, ”-Alltså när allting bara är rätt, då kommer motivationen gratis”, 

medan Dennis menar att när individer har en karriärambition och vill någonstans är det 

som lättast att motivera, han sa ”-När dom är på väg nånstans. Om dom har bestämt sig 

för att jag ska bli chef här och bara förklara att den här vägen gick jag eller de här 

kriterierna eller det är det här de söker i en ledare och bara ge dem förutsättningarna 

och det här utrymmet för att ta eget ansvar och utveckla sig själv. Då behöver man ju 

egentligen bara, ja som sagt man petar ju i dem och så lutar man sig tillbaks och så ser 

man bara allting hända ändå. En sån människa är extremt lätt att styra och extremt lätt 

att motivera.”. Detta menade även Edvin som sa ”-När de ser möjligheter framåt, vi vet 

om att det ska bli en jättestor rekrytering om ett tag till [annan kund] eller [annan tjänst] 

eller till TL- positioner eller till påplatsenstöd eller vad man nu har för det har öppnats 

massor av möjligheter.. ..då motiveras folk att jobba på och göra sitt allra bästa.” Carl 

sa att har den anställde ett mål, endera karriärmässigt inom- eller utanför företaget så är 

den anställde lätt att motivera. Beatrice sa att det är lättast att motivera individer som är 

liknande henne i hur de ser på siffror och mätbara saker, medan hon menade att det är 

svårt att motivera någon som i huvudsak vill ha roligt på sin arbetsplats. 

 

Edvin svarade på frågan Hur visar man bäst att någon har gjort ett bra jobb? att det bästa 

sättet är att ge utökat ansvar och arbetsuppgifter för att genom detta känner sig de 

anställda framgångsrika vilket enligt Edvin ökar deras motivation. Albert svarade att ett 

bra jobb bäst visas genom återkoppling och att det i den återkopplingen är viktigt att 

ledaren förklarar varför jobbet som individen har gjort är bra så att det inte bara blir 

tomma ord. Albert sa vidare att sättet som ledaren ger återkopplingen på är viktig. Han 

menade att vissa tycker om uppmärksamhet och då kan man ge dem beröm så andra ser 

medan andra inte alls tycker om det. Dennis svarade att ”-Jag tror att det varierar mycket 

från individ till individ, jag tror att klappen på axeln kommer man extremt långt med” 

och gav exemplet att gå förbi och ge beröm så de andra ser är ett bra sätt, men sa även att 

”-Alla människor gillar ju inte det givetvis, alla vill ju inte hamna i spotlighten utan där 

handlar det ju mer om att man måste känna av individerna på en sån nivå att jag förstår 

att jamen har [namn] gjort något bra då skickar jag ett mail och säger fan va bra kalle 

det här var svinnajs det vart *ching* jätte bra jobbat”. Carl sa också att det bästa sättet 

varierar från individ till individ, han sa att vissa ”-Vissa personer uppskattar att jag är 

den som har sett det, men shit vad bra du gjorde det här igår, det såg ju riktigt grymt ut 

liksom, att jag är där” och han sa också att vissa andra hellre står i spotlighten. Fredrik 
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är också av åsikten att det bästa är att lyfta den anställda, antingen genom att de får prata 

på de gemensamma måndagsmöten om vad de gjort så bra eller genom att Fredrik lägger 

ut en hyllningstext på företagets intranät då detta ökar deras motivation. Han sa också att 

man gärna ska lyfta hela teamet också om de gjort något bra. Albert påpekade också att 

ett ytterligare sätt visa att någon gjort ett bra jobb är att i samband med återkopplingen ge 

små belöningar som tillexempel biobiljetter då vissa tycker om det, medan andra individer 

inte alls bryr sig om små belöningar utan bara är intresserade av återkopplingen. 

 

Författarna ställde frågan Vad kan du erbjuda dina anställda för att de har gjort ett bra 

jobb? på vilken Beatrice svarade att hon kan påverka lönen men poängterade att den ska 

vara prestationsbaserad och att hon egentligen bara gör det om lönen ligger väldigt snett 

då ”-..den ska ju egentligen inte vara en motivationshöjare”. Fredrik å andra sidan sa att 

även fast han inte själv kan påverka de anställdas lön så menar han att ”-De har ju en sak 

som syns väldigt tydligt det är ju lönekuvertet vi har” och sa att han själv kan lyfta 

individer och sådär men menar ändå att det som är tydligast är lönekuverten. På 

följdfrågan om han skulle vilja ha möjligheten att påverka lönekuverten svarade han nej 

då han menade att de redan har goda provisionsvillkor och att höja den fasta lönen tror 

han ”-Tar bort lite motivation att vilja leverera hela tiden” så att höja den fasta lönen är 

inget han heller skulle vilja göra. Dennis sa att han kan starta säljtävlingar och då kan han 

i viss utsträckning bestämma vad priset för dessa ska vara, utöver det så berättade Dennis 

att han också kan ge personer andra arbetsuppgifter under en period vilket han upplever 

är uppskattat av de anställda. Att erbjuda de anställda andra arbetsuppgifter ett tag är även 

något som Edvin använder sig av och han kan även erbjuda vidareutbildningar och även 

han starta säljtävlingar. Gustav sa också att han kan erbjuda säljtävlingar och då har en 

stor frihet att välja priser men han kan även låta personer gå tidigare ibland vilket de 

anställda uppskattar. 

 

På frågan Hur upplever du att de anställda värderar de olika belöningarna som ni ger? 

svarade Dennis att det är individuellt. Han sa att vid exempelvis tävlingar så finns det 

vissa som motiveras bara av att vinna tävling och det är belöning nog, medan andra är ute 

efter priset för sin egen del och att andra vill ha priset för att de kan använda priset, som 

exempelvis kan vara fika på kontoret, till att få en mysig tillvaro på jobbet vilket motiverar 

dem. Vidare sa Dennis att gemenskapen är viktigt och att gemenskapen bland annat är 

den största anledningen till att personer arbetar på hans arbetsplats. Han sa också att det 

gemensamma i de priser som blir uppskattade är ”-Jag tror att gemenskapen är väl den 

största gemensamma faktorn i alla typer av priser som blir extremt uppskattade när vi 

kör teamtävlingar eller när de tävlar som grupp eller när vi tävlar mot andra grupper 

och gruppen får en belöning, när grupper får fika eller när vi går och käkar lunch 

allihopa eller när vi går på en AW.” Han berättade vidare att på grund av den stora 

gemenskapskänslan så fungerar bara individuella tävlingar på vissa och menar att 

grupptävlingar fungerar bättre, ”-Tittar vi på gruppen så kan de stimulera varandra och 

hjälpa varandra och hjälpa varandra för att då tittar de ändå på den här gemenskapen, 

det blir en grej som de gör tillsammans de som inte vill tävla de ser det inte som en tävling 

utan de ser det som en lojalitet mot gruppen, Att jamen, nu ska vi tillsammans sälja 40 

produkter vi måste göra för att vi ska få det här eller för att vi ska få gå ut och käka lunch 

alla och då ser de som en lojalitet för gruppen för att få göra någonting med gänget 

snarare än att de ser att jamen vi säljer för att vi tävlar eller för att vi ska springa före 

ett annat team i leveransen eller liknande.”. Edvin svarade på samma fråga, Hur upplever 

du att de anställda värderar de olika belöningarna som ni ger? att de anställda ibland tar 

emot belöningar lite med en axelryckning och han berättade att individen måste uppleva 
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att den gjort något utöver det vanliga för att verkligen värdera en belöning. Edvin sa 

vidare att hur du visar individers prestationer måste variera beroende på individen och 

prestation i förhållande till gruppen, tillexempel så sa han att man ska undvika att skriva 

upp resultat på en tavla för att alla ska se om det är så att en person alltid vinner eller om 

personen är, som Edvin själv säger, ”-Är alltid bäst. Alltid alltid alltid, helt oslagbar”. 

Carl berättade också att det kan finnas problem kring belöningar och att ge beröm, han sa 

att det för hans anställda är viktigt att de förstår varför de får belöningen, ”-Det varierar 

nog ganska rejält beroende på vad det är för typ av belöning är det så att man för vi ja, 

är det en belöning som man inte ser har någon anledning eller att man liksom så här men 

varför förtjänar vi de här? vi har inte gjort något speciellt.” Det kan också gälla för hela 

gruppen, ”-Eller att man hela arbetsplatsen kanske firar något gemensamt där den här 

gruppen inte haft någon involvering i det överhuvudtaget och det kommer liksom en 

belöning, då tror jag att den här gruppen slår ganska bakut de blir lite såhära ah men 

varför vad är det här för något? Vad löjligt och varför ska vi liksom vi har faktiskt inte 

gjort något här.”. 

 

När författarna ställde frågan Hur tror du att de anställda upplever in möjlighet att klara 

sina arbetsuppgifter och nå de upprättade målen? svarade Dennis att i och med att hans 

grupp levererar så bra mot de mål som de har så upplevs de som rimliga. Dock sa han att 

en utmaning de hade tidigare var att de målen de hade kring sälj inte var anpassade till 

deras typ av grupp och att det hade en stark negativ påverkan då de anställda inte 

uppfattade målen som rimliga. Han belyste sedan vikten att målen upplevs som rimliga 

med att säga ”-Nu har vi gjort om våra säljmål vi fick andra säljmål av våran kund, jamen 

okej det kanske inte är rimligt att ni ska sälja på samma sätt som [andra typer av grupper] 

utan ni får de här uppgifterna istället, ni ska fokusera på [andra saker], när ni löser 

problemen så kan ni erbjuda det här och vi såg, vi har sätt en ökning på säljet på över 

100% för att vi har fått en allmän acceptans”. På samma fråga svarade Carl att så länge 

som de upplever en känsla av att de förstår vilka hinder som kan finnas på vägen så känns 

målen rimliga och nåbara. Han sa vidare att om någon anställd inte förstår vilka hindren 

är så känns målen väldigt svåra eller omöjliga att nå. På följdfrågan Finns det något som 

du kan göra som ledare för att de ska få en större känsla av att de kan nå målen? Svarade 

Carl att det handlar om att som ledare hjälpa de anställda att visualisera och tydliggöra 

vilken problematik som finns kring att nå målen, för när de anställda blir medvetna om 

vilka utmaningar de har så känns målen mer nåbara. När frågan Hur tror du att de 

anställda upplever sin möjlighet att klara sina arbetsuppgifter och nå de upprättade 

målen? ställdes till Fredrik svarade han att så länge som gruppen inte är inne i en tyngre 

period där gruppens prestationer är sämre så upplever de målen som möjliga att nå. En 

anledning till detta är enligt honom att han lyfter de målen som satts av organisationen 

ovanifrån med gruppen innan de sätts för att de ska få en möjlighet att säga sitt och vidare 

säger han att han då inte godkänner mål som gruppen inte anser vara möjliga att nå. 

Författarna ställde sedan en följdfråga Hur skulle du säga att de [de anställda] värderar 

att nå målen och vad som kommer därtill? varpå Fredrik svarade ”- [de anställda] 

Värderar nog målen som grupp högre än att nå det som individer de flest, för att då har 

de gjort någonting gemensamt så jag skulle säga att en värdering av att nå gruppens mål 

är väldigt hög, det är någonting som motiverar väldigt mycket. Och sen har vi individer 

också som vill nå sina personliga mål och lite därtill som tycker att det är otroligt 

värdefullt medans andra är mer tvärtemot så länge gruppen levererar sina nivåer så är 

jag nöjd”. Fredrik sa också att de presenterar individers försäljningssiffror inför de andra 

i gruppen på gemensamma möten och på följdfrågan Hur tror du att de individerna som 

då har presterat minst bra upplever att få siffrorna presenterade? Svarade han att han 
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såklart förstår att det inte är så kul att ha det sämsta resultatet men att den anställda med 

det sämsta resultatet blir motiverad av känslan att inte vara sämst vid nästa tillfälle 

försäljningssiffrorna presenteras. När Edvin fick frågan Hur tror du att de anställda 

upplever in möjlighet att klara sina arbetsuppgifter och nå de upprättade målen? svarade 

han att individerna upplever att de kan nå sina individuella mål då de har varit med och 

satt dem själv. Däremot berättade han att de anställda ibland kan uppleva det som svårt 

att nå gruppmålen och där poängterade Edvin att det är viktigt att få individer att förstå 

att de kan komplettera sitt team och påverka gruppresultatet, att de olika individerna i 

teamet har olika styrkor. Han sa ”-Att man kan nå lite högre så att man kan hjälpa de 

andra i gruppen på vissa punkter, jag är väldigt bra på kundsamtal, ja men då kan jag 

kanske jobba för att få ännu mer nöjdare kunder så att jag väger upp för [namn] som är 

ny i rollen och inte alls riktigt kan hantera kunder på ett bra sätt” han fortsatte, ”-Och 

andra sidan så har vi [namn] som är jättesnabb och han han kanske bär upp lite grann 

för mig, för det tar lite längre tid för mig för att jag är lite för trevlig med kunderna i 

telefon. Så var och en har sin sak att ge i gruppen. Och jag tror att det gäller väl att få 

dem att se vilken skillnad den personen gör.” vidare sa han också att en viktig del kring 

individers upplevelse av att nå sina mål är att få individerna att förstå att inte alla de målen 

som de har är förväntade på individbasis och de inte ska låta sig bli nedstämda av de 

målen. 

 

Albert svarade på frågan Händer det något särskilt om man klarar sina mål? att nå sina 

mål är kopplade till en individuell rating som lönen baseras på. Författarna ställde sedan 

följdfrågan Tror du att de finns individer som bara jobbar mot målen för att få en högre 

lön eller tror du det finns andra anledningar? Och där svarade Albert att han är säker på 

det då påverkan på lönen är så liten och att han tror att det mer är den feedback och 

uppmärksamhet de anställda får av honom har en större betydelse. Han sa också att om 

något så skulle lönen kunna vara omotiverande om individen upplever att lönen är för låg. 

Beatrice och Dennis svarade också att målen är kopplade till lönen och det kan vara en 

anledning till att nå dem. Vidare berättade Dennis att de finns säljtävlingar som incitament 

att utföra sina arbetsuppgifter men utöver det menade Dennis att de anställda vill klara av 

sina mål och arbetsuppgifter för att visa att man är lämpad till att fortsätta arbeta där. 

 

På frågan Varför tror du att personer väljer att arbeta här? svarade Carl att arbetsplatsen 

ses som ett instegsjobb, ett första kliv in på arbetsmarknaden. Dock så sa Carl att vissa 

sedan kan välja att stanna på grund av exempelvis de karriärmöjligheter som finns inom 

företaget men att det även finns andra anledningar, han sa ”-Men sen tror jag att när folk, 

frågan blir snarare när de vill stanna eller varför de stannar? kanske för att de ser att 

det finns karriärmöjligheter eller att de trivs med arbetet i sig. Det tror jag är en ganska 

det tror jag är en mindre andel, för arbetet i sig är ganska påfrestande. Men sen så tror 

jag att att, ja men karriärmöjligheterna är ganska viktiga men jag tror att kollegor och 

så där gör det väldigt är väldigt viktigt för väldigt många och det är det som gör att de 

stannar”. Beatrice uttryckte att en anledning till att anställda väljer att arbeta på 

arbetsplatsen är det strukturella stöd som organisationen kan erbjuda de anställda i sitt 

arbete både när det kommer till arbetsuppgifterna och i hur de ska utvärderas och 

berättade vidare att en stor anledning att arbeta där är den goda stämningen och 

gemenskapen. Albert å andra sidan svarade att det är för att de gillar tekniska utmaningar. 

På följdfrågan Tror du att de anställda är medvetna om vad deras arbete leder till för 

dem personligen? svarade han att då de anställda jobbar med kunder och arbetar för att 

lösa deras problem så får de själva se vad deras arbete leder till och enligt Albert så 

upplevs detta tillsammans med känslan att lösa kunders problem som motiverande då de 
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får en typ av direkt återkoppling i och med att problemet löses. Vidare sa även Albert att 

för de anställda personligen så är framtida befordringsmöjligheter inom- och utom 

företaget det som är det mest motiverande snarare än löneutveckling eller bonusar. 

 

5.4 Rekrytering 
Här presenteras först en sammanfattning av respondenternas svar på frågorna Hur gick 

det till när du fick den position du har idag?, Vet du om det var fler i din nuvarande grupp 

som var aktuella för tjänsten? och Var du tidigare kollega med personer som du i 

dagsläget leder? Detta då författarna anser att det tillvägagångssätt som ger tydligast 

bild av hur respondenterna fick sin nuvarande tjänst. 

 

Albert blev tillfrågad via ett telefonsamtal om han ville ha tjänsten och blev uppmanad 

att söka den. Var tidigare då projektledare för kollegor som han i dagsläget är chef över, 

så han gick från en ledarposition till en annan. Företaget var inte nöjt med kandidaterna 

som sökte tjänsten och påpekade att han borde söka den. 

 

Beatrice blev erbjuden att ersätta de två konsultcheferna och sökte aktivt i en process som 

pågick i cirka två månader. Trodde säkert att det fanns andra inom den arbetsgrupp hon 

leder idag som aktivt sökte tjänsten, men det var bara spekulationer. Hon var inte heller 

tidigare kollega med personer hon i dagsläget leder, fanns dock två personer som hon 

kände men de såg henne redan lite som en ledare. Att hon inte var kollega med personer 

tidigare gjorde internrekryteringen fantastisk då hon slapp de utmanande bitarna. 

 

Carl arbetade som utbildare inom organisationen och blev uppmanad att söka tjänsten 

som team leader, tvekade till en början men sökte och fick den. Var sedan tidigare 

utbildare och hade även arbetat på samma position som de han i dagsläget leder för cirka 

ett år sedan. Tror att det fanns flera personer som han i dagsläget leder som aktivt sökte 

men poängterade också att han inte vet det och att han hade ganska dålig koll på det. Carl 

leder i dagsläget personer som han tidigare vara kollega på samma nivå med, i samma 

arbetsgrupp med samma arbetsuppgifter. 

 

Dennis hade jobbat på företaget länge, jobbat sig upp i organisationen och sökte i en 

process med cirka 60 sökande. Det var dock inga i hans nuvarande arbetsgrupp som aktivt 

sökte tjänsten samtidigt som han själv då de inte riktigt var redo för det då, men att de nu 

senare sökt liknande tjänster. Han leder i dagsläget inte personer som han var kollega med 

sedan tidigare, men har tidigare gjort det under kortare perioder. 

 

Edvin sökte tjänsten som team ledare flertalet gånger. Vikarierade som team ledare under 

en sommar och hade en intervju direkt men fick då inte tjänsten fick det inte. Han sökte 

sen ett halvår senare igen och fick den då istället. Det fanns personer som han i dagsläget 

leder som sökte tjänsten aktivt under samma process som när han fick rollen. Han har 

tidigare också varit kollega inom samma arbetsgrupp för personer som han i dagsläget 

leder, vilket han var lite oroad över innan han klev på tjänsten. Framförallt skulle han då 

leda en person som vikarierat som team ledare samtidigt som han vilket han såg som extra 

utmanade, vilket han i efterhand insåg bara var problematiskt utifrån hans egna tankar. 

 

Fredrik hade jobbat som säljare tidigare med goda resultat i ryggen. Han visste också om 

att dåvarande chefen var där på ett projekt och därmed att rollen skulle bli tillgänglig. Det 

var något han hela tiden hade i sikte och han visade även tydligt att han ville ha tjänsten. 
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Han var det naturliga valet i och med att han hade resultaten i ryggen. Att ha tjänsten att 

jobba mot var väldigt motiverande för honom. Det var inga som han i dagsläget leder som 

sökte tjänsten då de var nya på kontoret och inte var ett alternativ för tjänsten. Det fanns 

endast tre alternativ, att rekrytera honom internt, rekrytera internt från något av deras 

andra kontor eller välja en extern kandidat. Tidigare hade han exakt samma tjänst som de 

personerna han i dagsläget leder och är även ledare för personer som han jobbade 

jämsides med tidigare. 

 

Gustav var väldigt tydlig med att han ville ha tjänsten tidigt och arbetade hela tiden med 

det som mål. Försökte visa framfötterna och när tjänsten sen kom ut gav han ett ultimatum 

och sa i och med att han arbetat där så pass länge att om han inte fick tjänsten så blev han 

tvungen att söka sig någon annan stans. Hade också bra relationer till de andra dåvarande 

team cheferna och var det naturliga valet till tjänsten. Det fanns även personer i hans 

tidigare arbetsgrupp som var aktuella och aktivt sökte tjänsten samtidigt som han själv. 

 

När författarna frågade Hur var reaktionerna bland dina anställda när du blev 

internrekryterad? uttryckte samtliga på olika sätt att de hade fått positiva reaktioner när 

de blev ledare för gruppen, exempelvis sa Albert ”- Positiv, jag fick ett par mail som sa 

så att det var roligt och bra och såg fram emot att få mig som chef” samt ”- Dom kände 

ju mig som ledaren tidigare hade jobbat med dom jag hade också som ledare gjort saker 

som dom har uppskattat.”. Dennis påpekade att det överlag var en god känsla när han 

fick rollen som team leader med folk som gratulerar, men samtidigt att han hört på 

avvägar att det fanns ett missnöje kring att han blev vald framför andra. Detta påpekade 

han dock inte som något som påverkat hans ledarskap och det var inte heller någon större 

grej enligt honom själv. Carl sa att vad folks personliga åsikt var kan han inte veta men 

att det att han veta att många tyckte att det var väldigt kul att det blev han. Han hade tagit 

den rollen rent socialt i gruppen också vilket kan ha gjort att det kändes mer naturligt. 

Vidare sa Carl också att hans unga ålder kan ha setts som ett problem för vissa och att 

han är chef för folk som är cirka 15 år äldre i vissa fall. Problemet där trodde han satt i att 

det är jobbigt att se yngre personer avancera inom företaget när du själv inte gör det och 

du kanske har ambitioner att faktiskt göra det. Både Fredrik och Gustav sa att reaktionerna 

bland de anställda var positiva och även att detta dels berodde på att de båda sågs som det 

bästa och naturliga valet för tjänsten. Gustav poängterade i sammanhanget att det varit en 

väldigt stor utmaning att gå från kollega till chef och till och med den största utmaningen 

associerad med tjänsten. 

 

På frågan Har du tidigare relationer till personer som du i dagsläget leder? svarade alla 

utom Dennis att de hade det. Albert svarade att även om han hade tidigare relationer så 

kom de från en tidigare roll och även den som deras chef vilket han upplever har hjälpt 

honom i den nuvarande tjänsten han har. Carl svarade att i och med att han hade tidigare 

relationer och arbetat i samma roll som de han nu leder så har det gjort att han känner att 

det kan vara problematiskt att ställa krav på de anställda. Han sa att ”-Blir det ju liksom 

konstigt om jag ska vara den som pushar på när jag kanske inte levererat på de siffrorna 

som jag förväntar mig att de ska göra. Så jo, det det var ett problem, jag mäts eller jag 

mättes på samma nivåer som de gjorde jag kanske inte nådde upp till dem men jag 

förväntar mig att de gör det i alla fall trots att jag kanske inte gjorde, så det är ett 

problem.” och han fortsatte med att en effekt av att han har haft samma roll som de 

anställda tidigare kan skapa en irritation hos de anställda när det kommer till att ställa 

krav på dem då de förväntar sig att han ska förstå deras situation. Denna förståelse uppger 

Carl att han har vilket gör det jobbigare för honom att ställa kraven då han vet att de 
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anställda inte alltid har förutsättningarna att nå målen varje månad. Edvin svarar att det 

faktum att han har tidigare relationer till de anställda och varit i samma roll tidigare har 

hjälpt honom när det kommer till att motivera dem ”-Ja alltså jag jo jag vet ju vad de går 

igång på liksom eftersom att jag har jobbat med dem, men so sagt väldigt många gånger 

så, det är ju svårt och sätta fingret på vad man själv, om jag skulle fråga vad motiveras 

du av? det är jättesvårt att svara på. Jag skulle ju typ inte kunna svara på det så att det 

är ju där ja, min roll få med där att kunna försöka hitta vad som motiverar dig liksom. Så 

att ja det har ju hjälpt på det sättet att jag känner dem och vet kanske hur jag ska ta fram 

de motivatorerna så på det sättet kan de ha hjälpt, absolut.” 

 

När författarna frågade respondenterna Brukar du prata med dina anställda om 

karriärmöjligheter? svarade alla respondenter utom Gustav att så var fallet. Gustav sa att 

det inte pratades om på daglig basis, men att det hela tiden var underförstått från de 

anställdas sida då de både känner till möjligheterna inom organisationen samt att de hela 

tiden ser kollegor som tar sig vidare i karriären. Albert sa även att samtalen är en viktig 

uppgift i rollen som chef och att du måste se till vad individen vill, alltså om den vill ha 

en chefsposition i framtiden eller kanske en mer teknisk karriär, ”-Oh ja, det är 

obligatoriskt. Och det är en viktig uppgift för mig som chef… jag har egentligen tre typer. 

Dom som egentligen är ganska nöjda med det de sysslar med…Sen har man de som 

faktiskt vill göra någon form av karriär själva och då är det egentligen de som har det 

klassiska liksom bli chef…sen har jag en tredje grupp…de vill göra en teknisk karriär”. 

Beatrice svarade att även om karriärmöjligheter är motiverande är det viktigt att de 

anställda själva förstår att det är de som måste arbeta för att ta sig dit de vill, hon finns 

alltid där som ett stöd som kan peka individen i rätt riktning, men sen ligger ansvaret i 

den anställdas knän att faktiskt ta chansen. Sen är det enligt henne inte så att alla vill 

klättra i karriären, då kanske det mer handlar om att personen ska få gå någon ny kurs 

eller bli mentor för nya adepter som kommer och utvecklas på den platsen den befinner 

sig i dagsläget. Dennis använde även sin egen karriär som ett bevis på att det går att klättra 

på arbetsplatsen, vilket gjorde det tydligt för de anställda att det går att ta sig dit om de 

vill. Han poängterade även vikten att anpassa karriärsamtalen till vad individen själv vill 

och förstå vart den vill ta sig, för först då kan du som ledare stötta den i arbetet att också 

ta sig dit. Fredrik sa också att karriärtankar bland de anställda kan vara utmanande om en 

anställd vill ta steg i sin karriär men möjligheten då inte finns. Utmaningen sa han blir att 

motivera personen att stanna på sin nuvarande position och där kan hans egen snabba 

karriärsutveckling gett en missvisande bild för de anställda. Han sa att den utvecklingen 

handlade mycket om tillfället och att konsekvenser av det kan bli att de anställda förväntar 

sig att avancera snabbare än vad som är både möjligt och rimligt. Carl påpekade likt 

Albert att karriärssamtalen måste fokusera på vart individen vill och om han sen ser någon 

specifik roll som han ansåg att individ passade för så försökte han mana på personen att 

våga söka den. Vissa har enligt Carl inte självförtroendet att våga söka tjänster och då kan 

det vara bra att tipsa om lämpliga positioner. Carl trodde även att karriärmöjligheterna 

inom företaget var en av anledningarna till att folk valde att stanna på företaget och sågs 

som en motivationskälla. Vidare svarade Carl på frågan Är det något du vill tillägga som 

vi inte tagit upp idag? att han upplevde sitt företag som dåliga på att ge anställda en 

möjlighet att komma på en intervju gällande befordringar och att detta försvårade hans 

möjlighet att motivera sina anställda. 

 

Albert svarar på frågan Upplever du att det är tydligt vad som krävs för att bli befordrad 

inom organisationen? att det inte alltid är det, utan att det snarare kan vara otydligt ”-Det 
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här är en grupp av tekniker. De ser ju chefsbefordringar på olika ställen där de ser att 

folk som de tycker inte gör ett bra jobb blir befordrade men då får man ha i åtanke att 

det är deras syn på det. Det kan va så att från företaget så behovet för de befordringar 

som de ser kanske stämmer med den som blir befordrad även om de inte håller med. Och 

det gör ibland att jag kan få den feedbacken när man tycker, det är inte mot mig, men 

däremot när de ser andra som blir befordrade, de tänker vad blev han befordrad för? det 

var väl ingenting.. han har väl aldrig gjort något nyttig?” han sa vidare att det i detta fall 

blir viktigt att han hjälper de anställda i dessa fall att förstå helhetsbilden kring varför en 

person blev befordrad genom återkoppling. Beatrice svarade att vad som krävs är tydligt 

i den mån att det finns tydliga riktlinjer från företaget vad för egenskaper och kvalitéer 

som krävs för de olika tjänsterna, dock sa Beatrice att det ibland kan bli svårt för individer 

att förstå det då det ibland är andra faktorer som avgör, hon sa ”-Det där är ju så lurigt, 

för det handlar ju så himla mycket också om timing. Alltså om vi tänker oss nu när vi 

rekryterar den första [för samma tjänst som Beatrice] då hade ju jag 40 medlemmar och 

så ska jag ha in en ny ju och min enda tanken då är att jag vill inte ha någon som är som 

mig.”. Dennis trodde att de anställda upplevde att vad som krävs för befordran blir tydliga 

i och med att vakanta tjänster presenteras men menar att det hade varit bättre om det hade 

funnits någon tydligare struktur hela tiden. Enligt Dennis hade det gjort att de anställda 

lättare hade kunnat sätta karriärsmål att jobba mot. Detta då de anställda tydligt hade 

kunnat se vad som krävs och på så sätt även förbereda sig genom att be om extra 

ansvarsområden eller utbildningar för att bli mer lämplig. Fredrik tog också upp att det 

hade varit bra om de anställda hade vetat vilka tjänster det fanns att arbeta mot. Han sa 

att även om det är tydligt vad som krävs för de olika tjänsterna som finns inom företaget 

så är det inte tydligt vad för framtida tjänster som kommer dyka upp på deras kontor då 

det är ett relativt nystartat och litet kontor. 
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6.0 Tematisk analys 
Som beskrivet analysmetoden i kapitlet praktisk metod så är det sista steget i den 

tematiska nätverksanalysen att producera och presentera det analyserade materialet på 

ett sätt som är tydligt för läsaren (Braun & Clarke, 2006, s.93). Därför presenterar 

författarna nu samtliga teman och medföljande analys separat nedan. De sex temana som 

identifierades i det insamlade materialet är Återkoppling, Individen ska känna sig 

betydelsefull, Relationer, Förståelse för individen, Gemenskap, Karriär. 

 

6.1 Återkoppling 
Det första temat författarna har identifierat är återkoppling vilket innefattar olika typer av 

uppföljning och hur en ledare bör använda dessa för att öka de anställdas motivation.  

 

Då författarna ställde frågor specifikt om återkoppling så upplevde författarna att det inte 

var förvånande att det dök upp svar rörande återkoppling, men respondenterna talade även 

om återkoppling i samband med andra frågor. Exempelvis så sa Dennis att individuella 

avstämningar och coachingstillfällen främst fokuserar på att motivera och stötta individen 

i att uttrycka vart de vill och hur de ska nå dit, alltså att återkoppling kan användas för att 

förstå vad individen motiveras av. Fredrik sa att samtalen kan användas till att få en 

djupare förståelse för varför en anställd exempelvis presterar sämre än vanligt. Utifrån 

detta uppfattade författarna att respondenterna verkade uppleva återkoppling som ett 

användbart och ofta använt verktyg för flertalet ändamål. 

 

Något som författarna iakttagit bland respondenternas svar är vikten av att återkopplingen 

är tydlig för att den ska vara effektiv. Detta visar sig bland annat i Gustav svar att det är 

viktigt att den anställda får återkopplingen ofta, att den förstår varför den ges och att den 

är tydlig i sitt budskap. Fem av respondenter har också påpekat att bland annat konkret 

och tydlig återkoppling är fördelaktigt och att det du säger måste komma från rätt plats 

för att det ska kännas genuint. Detta kan kopplas tillbaka till delen inom förväntansteorin 

som heter instrumentalitet som menar att individer blir motiverade av den upplevda 

känslan att det utförda arbetet leder till det mål de eftersträvar (Fudge & Schlacter, 1999, 

s. 296). I och med att respondenterna menar att återkopplingen ska vara tydlig så kan det 

ha effekten att det påverkar de anställdas uppfattning om huruvida de har utfört ett jobb 

som leder mot den belöning som de vill ha och på så vis påverkar de anställdas motivation. 

Det kan också påverka delen förväntan i förväntansteori i och med att tydligheten också 

kan göra att individerna upplever sambandet mellan ansträngning och prestation som 

starkare och på så viss blir motiverade (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296; Purvis et al., 

2014 s. 4). Det faktum att återkopplingen ska känns genuin kan också ha en påverkan på 

de ovanstående delarna då det skulle kunna öka effekten av återkopplingen om den känns 

tydlig. 

 

Vidare identifierade författarna även att närheten vid återkopplingen är viktig att ta 

hänsyn till. Albert och Beatrice såg det som utmanande att motivera anställda som inte 

arbetar vid deras arbetsplats. Distansen vid återkopplingen kan enligt Beatrice innebära 

att de anställda känner sig mer osäkra på ledarens möjlighet att utvärdera dess 

prestationer. Det kan enligt Beatrice försämra känslan av rättvisa, vilket Bagdadli et al. 

(2006, s. 97) poängterar som viktigt kanske främst i samband med att utvärdera 

prestationer till befordringar inom organisationen.  
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Vidare så poängterade sex av sju respondenter att daglig och tät återkoppling till de 

anställda är viktig. Edvin poängterade bland annat att återkoppling blir viktig för att 

anställda ska känna sig informerade och att deras ledare agerar på det som de lyfter. 

Återkopplingen kan användas för att öka respondenternas känsla av betydelse vilket 

enligt samtliga respondenter är viktigt för de anställdas motivation. Det kan kopplas ihop 

med inre motivation dels då verbal återkoppling generellt anses höja inre motivation 

(Deci et al., 1999, s. 629), men också för att inre motivation karaktäriseras av att vilja 

utföra uppgifter utan någon synbar belöning vilket betyder att de kan göras bara för att 

det upplevs roligt eller meningsfullt (Deci, 1971, s. 105). Att få tät återkoppling kan då 

öka den inre motivationen, särskilt om återkoppling innehåller sådant som individen själv 

lyft och den sen får svar på, då det kan innebära att den upplever sitt arbete som mer 

meningsfullt. 

 

6.2 Individen ska känna sig betydelsefull 
Nästa tema som författarna identifierat är de anställdas känsla av att vara betydelsefulla. 

Det som framkommit var att en viktig del i att kunna motivera sina anställda bland de 

internrekryterade ledarna är att deras anställda har en känsla av att vara viktiga utifrån 

vad de gör, vad andra ser, vad de själva tycker och i vilken utsträckning de kan påverka 

utfallet av deras jobb. 

 

Sex av sju respondenter påpekade att de anställdas känsla av att vara betydelsefulla är en 

viktig del när det rör deras motivation. Dennis sa exempelvis att det är viktigt att folk 

förstår varför deras arbetsuppgifter är betydelsefulla och nödvändiga, Gustav sa också att 

det är viktigt som ledare att kunna be om hjälp från sina anställda vilket gör att de 

anställda känner sig viktigare då de kan stötta chefen. Att ha en betydelse, att bli 

informerad, att känna att du som anställd inte bara är en kugge i hjulet är enligt nästan 

samtliga respondenter en del i hur de kan ge sina anställda motivation. Som beskrivet i 

teoretiska referensramen är inre motivation när personer utför ett arbete utan att få någon 

belöning för deras jobb (Deci, 1971, s. 105), och med samma resonemang som använts i 

underkapitlet ovan detta så kan denna motivation beskrivas som en inre motivation då de 

känner sig betydelsefulla och att arbetet har en mening. Vidare så säger Ryan & Deci 

(2000, s. 55) att den inre motivationen kan beskrivas som starkare vilket i detta fall skulle 

innebära att denna typ av motivation är starkare än yttre motivation, exempelvis i form 

av monetära belöningar. Albert och Beatrice nämnde även att de tror och upplever att 

beröm faktiskt väger tyngre än lönen. Albert menade att återkoppling och uppmärksamhet 

är anledningen att man vill klara sitt jobb, medan Beatrice sa att belöningar i form av 

beröm är underskattade och att lönen egentligen bara kan vara omotiverande om upplevd 

som orättvis och inte motivationshöjande om den är över förväntan. Detta styrker det som 

Ryan & Deci (2000, s.55) säger att inre motivation är starkare än den yttre, men samtidigt 

så kan också det faktum att lönen bara kan ses som omotiverande, enligt Beatrice, grundas 

i att lön enligt Long & Shields (2010, s. 1148) dels har ett symbolisk värde som betyder 

att det visar hur uppskattad man är, samt ett informativt värde som betyder att summan 

lön ger information om hur väl individen har utfört arbetet. Om lönen enligt individen är 

för låg så kan det då tolkas som att företag inte uppskattar arbetet som är utfört i och med 

det symboliska värdet samt att individen kan tycka att den gjort ett bättre arbete än vad 

lönen visar vilket härstammar från lönens informativa värde. 

 

Vidare så uttryckte majoriteten av respondenterna även att det är viktigt att de anställda 

har en möjlighet att påverka sina egna och andras situationer. Exempelvis sa Albert att 
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den perfekta ledaren är den som får de anställda att känna att de drivit och kunnat påverka 

vad och hur saker görs och Edvin sa att i vilken utsträckning individer och grupper 

upplever sin möjlighet att påverka är något som ledare har stor möjlighet att påverka och 

vid obefintligt ledarskap kan detta också skada gruppers välmående. Även detta kan 

kopplas tillbaka till inre motivation då individen ges möjlighet att påverka sina åtaganden 

vilken gör att den kan känna att den dels är meningsfull, men också att den arbetar med 

arbetsuppgifter som den själv har valt vilket kan göra att de upplevs som mer 

självförverkligande vilket enligt Maslow (1943, s. 382-383) skulle kunna göra dem mer 

motiverade.  

 

En ytterligare del kring individers känsla av att vara betydelsefulla är hur kompetenta och 

duktiga de känner sig. Detta poängterade samtliga respondenter, bland annat sa Edvin att 

ett av de bästa sätten att visa anställda uppskattning är att utöka ansvarsområdet då det 

ger en känsla av kompetens vilket är motiverande och Beatrice sa att kurser och 

vidareutbildningar kan vara motiverande då de är utvecklande för individer. Hur duktiga 

de anställda upplever sig vara kan både uppkomma från inre- och yttre motivation. Om 

personer känner en typ av självförverkligande i att vara duktig på det den gör kan det 

sägas vara inre motivation då personen då inte motiveras av någon yttre belöning (Deci, 

1971, s. 105). Däremot om anledningen till att personen vill vara duktig är för att den ser 

att det leder till någon belöning, exempelvis befordringar eller komplimanger, så är det 

att likna vid en yttre motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 55). Om individen ser möjliga 

vidareutbildningar eller utökade ansvarsområden som en väg mot befordran så skulle 

även turneringsspel kunna förklara varför denne känner sig motiverad. Den ytterligare 

kunskapen eller ansvarsområde kan leda till att individen känner att denne har större chans 

att bli befordrad då den framstår som bättre jämfört med de konkurrerande kollegorna och 

i så fall ökar dennes motivation (Chen et al., 2011, s. 878). Om så är fallet så skulle även 

individen kunna bli motiverad av att dennes instrumentalitet ökar då denne ser att arbetet 

den gör leder till ytterligare ansvarsområden eller utbildningar vilket ökar dennes tro på 

att det arbete som individen gör kommer leda till en befordran (Fudge & Schlacter, 1999, 

s. 296) 

 

Vad gäller respondenternas känsla av betydelse så sa samtliga att det är viktigt att känna 

sig sedd på olika sätt, exempelvis sa Fredrik att anställda som får stå i spotlighten får 

motivation från det och Carl att ledare måste vara tydliga med varför personer belönas 

för att återkopplingen ska kännas ärlig. Precis som mycket annat har pekat på så är hur 

du vill bli berömd olika från person till person, exempelvis säger Dennis att alla inte vill 

ha en spotlight på sig utan istället vill bli sedda på andra sätt. I detta fall ska 

uppmärksamheten ses som en yttre motivation då det som är motiverande är belöningen 

i att andra ser individen som kompetent. I och med att personen då arbetar för att få 

belöningen, alltså berömmet, blir detta ett exempel på yttre motivation (Ryan & Deci, 

2000, s. 55)  

 

6.3 Relationer  
Temat relationer utgår från de olika relationer som respondenterna har på arbetsplatsen. 

Det finns olika relationer beroende på hur länge anställda och ledare arbetat på företaget, 

i vilken roll de uppkommit, alltså huruvida de uppkommit innan eller efter personen blev 

chef, vad för positiva effekter relationerna upplevs ha och vilken problematik som kan 

finna kring dem. 
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Relationer var något som författarna frågade om, men det dök även upp i andra 

sammanhang exempelvis vad respondenterna såg som utmanande i rollen som 

internrekryterad ledare. Bland annat sa Carl att det var problematiskt att bli chef över 

kollegor som tidigare arbetat på samma nivå. Samtliga respondenter poängterade också 

relationer som både underlättande och utmanande när det kom till att motivera sina 

anställda. Utifrån svaren blev det tydligt att olika relationer påverkade de 

internrekryterade ledarnas upplevelse av att motivera de anställda. 

 

I de sammanhang där respondenterna såg en problematik med relationer så utgick de 

främst från de relationer som uppstått innan de blev ledare för personerna. Exempelvis så 

sa Beatrice att en nära tidigare relation på arbetsplatsen var den mest utmanande 

relationen när det kom till att bli ledare för gruppen, samtidigt som fem av de resterande 

sex respondenterna såg problem med tidigare relationer till kollegor. Problematiken låg 

främst i hur ledaren skulle förhålla sig till de anställda i att ställa krav och förväntningar 

på personen. Ledarna kände i vissa fall en rädsla eller oro då de inte visste hur de anställda 

skulle reagera på att hen kom med krav. Som beskrivet i den teoretiska referensramen kan 

internrekrytering liknas vid turneringsspel, vilket skapar som en rivalitet mellan anställda 

(Baron & Kreps, 1999, s. 408). Då det enligt Baron & Kreps (1999, s. 408) kan bildas en 

förlorare vid internrekryteringen kan detta förklara varför ledare känner en oro inför dessa 

situationer. Ledare kan på grund av detta känna en osäkerhet kring vad den anställda 

tycker om ledarens auktoritet i situationen då det kan finnas en misstro från den anställde 

mot ledaren. Fredrik och Carl uttryckte som skrivet i empirin också att de anställda kunde 

antyda att ledarna inte alltid själva hade presterat de krav som de nu ställer på den 

anställda, vilket också än mer minskar ledarnas auktoritet. Två av respondenterna, 

Beatrice och Carl, påpekade även ärligheten som försämrad av gamla relationer då de 

anställda kanske inte är lika bekväma med att vara kritiska mot en person som de har en 

djupare relation till. Tidigare forskning har som tidigare nämnt visat på att anställda med 

en djupare relation till ledaren har bättre förutsättningar när det kommer till att motivera 

de anställda (Cho & Poister, 2014, s. 192). I detta fall kan den djupare relationen innebära 

större problematik när det kommer till motivationen. En av respondenterna såg dock 

tidigare relationer som underlättande för ärligheten, vilket då ligger i linje med vad Cho 

och Poister (2014, s. 192) skriver om “inne” och “ute-gruppen”. Alltså att relationen 

också kan vara underlättande för möjligheten att motivera. 

 

De positiva delarna kring relationer grundar sig främst i att de anställda känner till deras 

blivande chef innan den blir tillsatt vilket ger dem en tydligare bild av vad de kan förvänta 

sig. Exempelvis sa Albert att reaktionen på att han fick chefsrollen var positiv då de 

anställda visste vem han var sedan tidigare och att han hade gjort saker de uppskattat, 

samtidigt som fem av de sex övriga respondenterna sa att det faktum att anställda kände 

till dem sedan tidigare skapade en positiv inställning till rekryteringen. Detta kan leda till 

bättre prestationer då de anställda har en tillit till att den internrekryterade ledaren har 

kunskapen att leda dem i arbetet (Cho & Poister, 2014, s. 192). Majoriteten av våra 

respondenter nämnde att de personer som presterar bra och de situationer där det går bra 

som lättast att motivera i. Då tillit leder till bra prestationer och de positiva reaktionerna 

indikerar att de anställda litade på sina blivande chefer så har positiva relationer inför en 

internrekrytering potential att höja ledarnas möjlighet att motivera de anställda. Fredrik 

och Gustav påpekade också relationer som potentiell fördel då de lättare förstår hur 

individerna motiveras och fungerar. 
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Slutligen påstod samtliga respondenter att de hade olika relationer till de anställda men 

att detta inte påverkade deras professionalitet gentemot dem. Majoriteten av dem ville 

hålla de så lika som möjligt för att minska känsla av orättvisa och olika förutsättningar, 

dock uttryckte Dennis att han kände att det kunde leda till en ojämn fördelning i tiden han 

ägnade åt sina anställda. Enligt LMU så skulle detta kunna leda till att in- och utgrupper 

bildas och att det därför påverkar ledarens möjlighet att motivera sina anställda då de 

olika grupperna bland annat karaktäriseras av olika nivåer av stöd och tillit (Dienesch & 

Liden, s. 621). I och med att alla respondenter nämnde att de har olika relationer så skulle 

det även där kunna vara så att det bildas in- och utgrupper på deras arbetsplatser, även om 

detta inte är något som de uttalat själva. 

 

6.4 Förståelse 
Nästa tema författarna identifierat i den tematiska nätverksanalysen är förståelse. Det är 

ett tema som behandlar vikten av att vara flexibel som ledare då individer på många plan 

är unika och kräver olika bemötanden och åtgärder för att nå sin fulla potential. 

 

Gällande för samtliga respondenter var att de uttryckte att individer fungerar och 

motiveras på olika sätt exempelvis sa Carl att olika individer vill bli erkända för 

prestationer på olika sätt och Dennis att rakhet i ledarskapet inte passar alla individer. 

Samtliga respondenter påpekade med andra ord att olika individer kräver olika typer av 

ledarskap, vilket innebär att flexibilitet som ledare är något våra respondenter strävar mot. 

Som beskrivet i den teoretiska referensramen så ska den effektiva ledaren anpassa sitt 

ledarskapsbeteende till individen och situationen (Malik et al., 2014, s. 173-174), vilket 

styrker respondenternas tankar om att olika individer behöver olika ledarskap för att bli 

ledda och motiverade.  

 

Att det är viktigt att vara flexibel i sitt ledarskap gentemot individer innebär också att 

ledare måste förstå de anställda för att veta hur de ska anpassa sitt ledarskap. Detta 

poängterade samtliga respondenterna under intervjuerna också, alltså att det är viktigt att 

förstå individernas drivkrafter och situationer. Exempelvis sa Edvin att det är viktigt att 

förstå varför en person presterar dåligt för att kunna göra något åt det och Fredrik att det 

är viktigt att lära känna de anställda för att kunna förstå vad de motiveras av. Det blir med 

andra ord viktigt att förstå individer och deras situationer för att kunna anpassa sitt 

ledarskap till dessa också. Även detta resonemang kan styrkas med Malik et al. (2014, s. 

173-174) som säger att ledaren måste anpassa sin ledarstil efter individer för att 

ledarskapet ska vara effektivt. Det kan också länkas samman med förväntansteori då 

teorin bygger på att individen, och i förlängningen ledaren, vet vad individen vill åt eller 

har för mål då både valens, instrumentalitet och förväntan beskriver individens motivation 

att arbeta mot detta mål, belöning eller utfall (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296-298). Om 

ledaren inte vet vad det är som individen arbetar mot blir det svårare för ledaren att 

motivera individen och att skapa sig en förståelse kring vad som motiverar och driver 

individerna. Detta skulle enligt förväntansteori öka respondenternas möjlighet att 

motivera deras anställda. 

 

Av respondenterna hade fem av sju arbetat med de uppgifter deras anställda jobbar med. 

Tre av dessa poängterade även att det faktum att de jobbat med samma arbetsuppgifter 

tidigare underlättat deras förståelse för individers jobb och behov. Exempelvis sa Fredrik 

att han förstår de anställdas situation eftersom att han arbetat med samma sak tidigare. 

Att ha arbetat med samma uppgifter som sina anställda upplevs med andra ord som positiv 

när det kommer till att motivera de anställda. Författarna hittar inget bra stöd i den 
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teoretiska referensramen till varför det faktum att de arbetat med samma sak tidigare 

skulle öka deras möjlighet till att motivera. Däremot säger Chan (1996, s .556) att en 

fördel med internrekrytering är att humankapital behålls inom organisationen, och då tre 

av respondenterna uttrycker att de har lättare att motivera på grund av att de haft samma 

arbetsuppgifter tidigare så kan det anses som att viktigt humankapital har stannat inom 

organisationen och det har varit fördelaktigt att ha använt sig av internrekrytering. 

 

6.5 Gemenskap 
Nästa tema som författarna identifierat är gemenskap, vilket innefattar personers behov 

av att känna tillhörighet till en grupp och hur det kan användas för att motivera de 

anställda. I empirin har det framkommit att gemenskapen är en viktig motivationskälla 

och att en viktig del för de internrekryterade ledarna är deras sätt att visa sig som en del 

av gruppen. 

 

Sex av sju respondenter har i sina intervjuer aktivt uttalat känslan av gemenskap som 

viktig när det kommer till de anställdas motivation, exempelvis säger Beatrice att god 

stämning i gruppen är viktigt för de anställdas motivation och Carl att vissa personer 

behöver känna tillhörighet till gruppen för att ens kunna bli motiverade och Edvin att det 

är viktigt att inkludera alla individer i de sociala grupperna. Enligt respondenterna blir det 

således viktigt att arbeta för att gruppen drar mot samma håll och får en känsla av 

gemenskap. Att respondenterna upplever gemenskap som viktigt när det kommer till 

motivation kan härledas till Maslows behovstrappa där det tredje steget är 

kärlek/tillhörighet som innebär att individer strävar efter att känna tillhörighet till de runt 

dem (Maslow, 1943, s.381), vilket i detta fall är att arbeta mot samma mål och vara 

delaktig i gruppen. Att individerna känner sig motiverade av att tillhöra en grupp och att 

gruppen arbetar tillsammans mot samma mål skulle också kunna vara för känslan av 

rivalitet och tävling kollegor emellan som kommer ifrån teorin om turneringsspel (Baron 

& Kreps, 1999, s.408) minskar och att individerna därför känner möjligheten att vinna 

som grupp större än risken att förlora som individ. Gustav sa också att han bland annat 

sätter sig tillsammans med sina anställda och utför deras uppgifter för att visa att han 

hjälper sina anställda och är en del av familjen. Detta kan också kopplas tillbaka till 

tillhörighet i Maslows behovstrappa (Maslow, 1943, s. 381) då detta kan öka de anställdas 

känsla av tillhörighet inte bara till gruppen bestående av kollegorna utan även till deras 

ledare som på ett tydligt sätt visar att denne också är en del av samma grupp. Omilion-

Hodges & Baker (2013, s. 948) skriver att om en anställds relation till sin ledare upplevs 

som orättvis så kan den anställda uttrycka detta missnöje till andra anställda som inte 

behöver ha den upplevelsen sen tidigare och på sätt influera de andra anställda till att 

tycka mindre om ledaren vilket leder till att ledarens möjlighet att motivera minskar. I 

och med att Gustav väljer att delta i de arbetsuppgifter som de anställda har så kan det 

stärka dennes relation till alla sina anställda och genom det minska risken för att anställda 

ska dela med sig av negativitet rörande ledaren och på så sätt så kan ledaren bibehålla sin 

nivå av motivationsmöjlighet. 

 

När de anställda känner en gemenskap och en tillhörighet kan detta även enligt samtliga 

respondenter användas som ett effektivt verktyg i att motivera. Känslan att de lyckas 

tillsammans är motiverande på flera nivåer, delvis så säger exempelvis Dennis att den 

gemensamma faktorn i de mest uppskattade belöningarna är gemenskapen, han säger 

också att grupptävlingar ses som ett lojalitetstest gentemot gruppen för personer som inte 

är tävlingsinriktade vilket driver de personerna att göra sitt bästa och Fredrik menar att 

teamtävlingar gör att personer i gruppen peppar varandra vilket ökar motivationen. Att de 
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anställda blir motiverade av att tävla i grupp och känna en gemenskap i detta kan kan 

kopplas till både inre- och yttre motivation. Att tävla i grupp skulle kunna höja de 

anställdas känsla av betydelse och meningsfullhet vilket gör att deras inre motivation höjs 

då de inte får någon synbar belöning (Deci, 1971, s. 105) men det skulle också kunna bero 

på att de blir motiverade av belöningarna som de får av att tävla i gruppen som då påverkar 

deras yttre motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 55). I och med att de arbetar tillsammans 

mot ett mål så kan det finnas belöningar om ett sådant mål uppnås vilket kan vara en del 

av motivationen, men även de som inte bryr sig om de belöningarna kan istället delta och 

kämpa för att de vill vara en del av gruppen eller få gruppens uppskattning, och det skulle 

då också vara en yttre motivationsfaktor (Ryan & Deci, 2000, s. 55). Det kan även vara 

det omvända att de inte gör det för att få gruppen uppskattning utan att de istället gör det 

för att gruppen inte ska bli besvikna på dem, och då detta också går att ses som en 

belöning, om än en negativ sådan, så skulle det ändå betyda att de agerade på grund av 

yttre motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 55) Beatrice, Carl och Edvin sa också att det blir 

viktigt att gruppen får fira tillsammans då detta exempelvis enligt Carl bidrar till bättre 

välmående i gruppen och Beatrice att det skapar en bättre gruppkänsla vilket är 

motiverande. Att en bättre gruppkänsla skulle vara motiverande kan stödjas med steget 

tillhörighet från Maslows behovstrappa (Maslow, 1943, s. 381) då individerna känner sig 

motiverade av att känna sig delaktiga i gruppen och även nästa steg i trappan, självkänsla 

skulle kunna vara aktuell då individerna känner att de får erkännande för sin kompetens 

när de firar saker (Maslow, 1943, s. 381-382). 

 

Fyra av de sju respondenterna uttryckte även gemenskapen som en motivation till varför 

de anställda väljer att arbeta där och bör då ses som ett sätt att behålla kompetens inom 

företaget, vilket som beskrivet i introduktionen är åtråvärt för företag i dagsläget då 

personalomsättning kan utgöra ett problem för organisationer (Van Dick et al., 2004, s. 

351). Tre av respondenterna uttalade även infasningen av nyanställda som viktig för 

gemenskapen och det görs exempelvis genom fadderskap och ett öppet klimat på 

arbetsplatsen. Att detta upplevs som viktigt ligger i linje med teorin om LMU då det, om 

infasningen var dålig, skulle kunna leda till att de nya som börjar på arbetsplatsen hamnar 

i en så kallad utegrupp och inte ha samma möjligheter att lyckas på arbetsplatsen 

(Dienesch & Liden, 1986, s. 621) 

 

6.6 Karriärmöjligheter 
Det sista temat som författarna identifierade utifrån den insamlade empirin är 

karriärmöjligheternas potential och problematik när det kommer till att motivera de 

anställda. Hur respondenterna upplevde karriärmöjligheternas påverkan på de anställdas 

motivation och hur de bör användas i syfte att motivera de anställda på arbetsplatsen. 

 

Samtliga respondenter pratade om karriärmöjligheter som viktigt i rollen som chef och 

en potentiell motivationshöjare, exempelvis sa Dennis att karriärmöjligheter är en av de 

bästa motivationshöjarna för att engagera de anställda till att göra ett bra jobb och Edvin 

att personer som ser möjligheter att klättra inom organisationen är lättast att motivera. Att 

företagen och ledarna möjliggör att de anställda kan klättra inom organisationen upplevs 

alltså som viktigt och motiverande bland de anställda. Att karriärmöjligheter är 

motiverande styrks av flera forskare (Bagdadli et al., 2006, s. 96; Baron & Kreps, 1999, 

s. 407; Heraty & Morley, 1998, s. 669) och en del i hur väl det fungerar som ett 

motivationsverktyg menar Chen et al. (2012, s. 878) beror på individens upplevda 

möjlighet att nå det önskade karriärmålet. I och med att det ses som motiverande att bli 

befordrad och respondenterna uttrycker att de är ett bra sätt att engagera de anställda att 
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göra bra prestationer så kan det kopplas till att befordran är ett åtråvärdigt mål för de 

anställda. I detta fall blir föväntansteori applicerbar då de anställda verkar se 

karriärmöjligheter som en åtråvärd belöning, vilket betyder att de har en hög valens 

(Fudge & Schlacter, 1999, s. 297-298; Kominis & Emmanuel, 2007, s. 51) och om ledaren 

då genom att ge ytterligare ansvar eller ge uppmuntran kan de även öka både 

instrumentaliteten samt förväntan hos de anställda vilket gör karriärmöjligheterna än mer 

motiverande. 

 

Ett sätt att kommunicera detta till de anställda är visa på kollegor som avancera till nya 

positioner både inom och utanför företaget. Fem av sju respondenter sa att 

karriärmöjligheter inom organisationen syns i samband med att anställda ser och hör om 

kollegor som tagit steget vidare, exempelvis säger Carl att anställda blir motiverade av 

att se kollegor klättra och Gustav att folk hela tiden hör om kollegor som klättrar inom 

organisationen vilket gör det underförstått bland de anställda att möjligheter till 

avancemang finns. Även detta kan kopplas till förväntans teori, i och med att när de 

anställda ser sina kollegor klättra så kan både deras valens, instrumentalitet samt 

förväntan öka. Valensen kan öka för att när de anställda ser andra avancera så blir de 

själva mer intresserade av att göra det och då ökar valensen (Fudge & Schlacter, 1999, s. 

298). Instrumentaliteten kan också öka i samband med att anställda ser andra avancera då 

det kan bli tydligare hur de som blev befordrade gjorde för att lyckas med det. Detta ökar 

intrumentaliteten då de kan se vilken mängd arbete och energi den befordrade lade ner 

för att bli befordrad, med andra ord ser de bättre vad de själva måste göra för att nå dit 

(Fudge & Schlacter, 1999, s. 296). 

 

Fyra av dessa respondenter poängterade även att kollegors avancemang kan skapa 

problem i form av exempelvis upplevd orättvisa. Carl poängterade att kollegor som 

avancerar kan skapa en avundsjuka och framförallt om kollegor är yngre än personen 

själv då det kan ses som ett eget misslyckande att yngre personer avancerar snabbare än 

en själv. Att individerna upplever orättvisa och avundsjuka kring befordran kan enligt 

Bagdadli et al. (2006, s. 97) komma från att den anställde känner att den själv eller någon 

annan borde fått tjänsten istället. Känslan av orättvisa är även sammanvävd med hur stor 

chans den anställde upplevde att den hade att själv få tjänsten (Chen et al., 2011, s. 878). 

Vidare säger även Beehr et al. (2004, s. 429) att upplevd orättvisa i rekryteringsprocessen 

till ledarpositioner kan resultera i att de anställda slutar följa ledaren och därför försvårar 

dennes möjlighet att motivera. Vidare så kan även det faktum att andra personer får 

tjänsten leda till att de anställda som inte får tjänsten upplever sig som förlorare enligt 

teorin om turneringsspel vilket också leder till ett missnöje (Baron & Kreps, 1999, s. 410). 

När de som avancerar dessutom är yngre så kan även det påverka de äldre mer då känslan 

av att vara en förlorare kan bli ännu starkare. Vidare rörande befordran så säger Fredrik 

att hans, i branschens mått mätt, ovanligt snabba karriärsutveckling skapat en felaktig 

förväntan kring vad anställda kan förvänta sig när det kommer till att avancera, vilket 

enligt förväntansteori kan påverka individens instrumentalitet då individen kan leds in i 

tron att det arbetet som krävs för att nå en befordran är desamma som Fredrik i detta fall 

(Fudge & Schlacter, 1999, s. 296). När individen sedan förstår att det krävs mer kan det 

istället minska instrumentaliteten (Fudge & Schalcter, 1999, s. 296) och därmed 

motivationen, och det kan vara därför som Fredrik nämner att det är ett problem att de 

anställda får en felaktig bild av befordran inom hans organisation. 

 

Sex av respondenterna sa också att det var viktigt att det fanns en tydlighet varför olika 

individer klättrat på karriärstegen, vilket Albert och Beatrice också upplevdes som svår 
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då företagets behov inte alltid motsvarar vad de anställda tror. Detta kan också kopplas 

ihop med den upplevda orättvisan hos de anställda, då att förklara varför vissa personer 

tar sig vidare och blir befordrade reducerar den upplevda orättvisan då rekryteringen ses 

som transparent (García-Izquierdo et al., 2012, s. 395). Vidare så bidrar tydlighet kring 

varför personer blir befordrade till en starkare upplevelse av procedurrättvisa vilket 

skapar ett större engagemang gentemot organisationen (Bagdadli et al., 2006, s. 97). 
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7.0 Diskussion 
I kapitlet diskuterar författarna samtliga teman som tagits upp i analysen. Diskussionerna 

utgår från författarnas egna tankar kring vad och varför de internrekryterade ledarna 

kan ha upplevt de olika situationerna och metoderna på de sätt som uttryckts. 

Diskussionen följer vidare den tematiska analysens inbördes ordning och drar även 

paralleller mellan de olika temana. 

 

7.1 Återkoppling 
Som beskrivet i analysen upplevde ledarna det som viktigt att den återkoppling som de 

anställda tar emot ska vara tydlig och genuin. Om anställda inte förstår varför ledaren 

säger olika saker och inte tycker att återkopplingen stämmer överens med verkligheten 

upplever ledarna att det påverkar dennes motivation till det negativa. Som beskrivet i 

analysen så styrker även forskningen kring förväntansteorin detta då tydligheten bidrar 

till den anställdas upplevda känsla kring hur dennes arbete leder till de mål denne 

eftersträvar (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296). Därför blir det viktigt att återkopplingen 

är tydlig. Det kan bland internrekryterade ledare bli extra viktigt då det i vissa fall kan 

finnas en ovilja bland de anställda att ta till sig det som ledare har att säga då lätt kan 

upplevas som kritik och signalera att ledaren anser sig vara bättre på arbetsuppgifterna, 

exempelvis att Fredrik vid återkoppling fick en attityd gentemot sig där den anställda 

antydde att han inte alltid gjort så bra ifrån sig i samma roll. I och med den rivalitet 

internrekryteringen kan skapa blir det också viktigt för den internrekryterade ledaren att 

det den säger känns genuint och genomtänkt. Det kan annars lätt uppfattas som att positiv 

återkoppling kring prestation bara är tomma ord för att minska den anställdas känsla av 

att ha förlorat tävlingen om chefsrollen. Genom att då tydligt visa på varför något sägs 

innebär att individen både förstår varför ledaren påpekar det men också även litar mer på 

budskapet vilket får personen att känna sig duktigare och mer meningsfull. Samtidigt kan 

det faktum att den anställda känner ledaren sedan tidigare skapa en större tillit till dennes 

kompetens från första början också då den känner till vad den gjort sedan tidigare, vilket 

skulle innebära att det för ledaren blir lättare att motivera den anställda om denne har en 

positiv bild av personens kompetens. 

 

Vidare poängterade även ledarna det som viktigt att en anställd upplever ledarens förmåga 

att utvärdera deras prestationer på ett rättvist och precist sätt. Som beskrivet i analysen 

upplevde Beatrice att de anställda kunde uppleva det som orättvist om ledaren inte kunde 

utvärdera de anställdas prestationer, vilket Bagdadli et al. (2006, s. 97) beskrev som 

viktigt speciellt vid befordringar. Att vara internrekryterad kan underlätta i den uppgiften 

i och med att ledaren har bättre koll på vad de anställda gör. Om ledaren själv arbetat med 

samma arbetsuppgifter så har den en tydligare förståelse för vilka delar i arbetet som är 

mer utmanande och vad olika prestationer faktiskt betyder då de gjort samma sak. Har 

ledaren inte arbetat med samma arbetsuppgifter så har den i alla fall arbetat längre med 

personer som arbetat med dessa arbetsuppgifter och där av har den också bra 

förutsättningar för att ha skapat sig en förståelse för vad personen gör. Dock kan det 

faktum att en ledare haft samma arbetsuppgifter också enligt författarna innebära problem 

som måste tas hänsyn till. Då den ledaren arbetat med samma uppgifter så kommer dennes 

bedömning kanske påverkas av vad den själv upplevde som utmanande och enkelt vilket 

då inte alltid stämmer för alla individer. Det innebär att det är viktigt för ledaren att förstå 

individen som den bedömer för att kunna utvärdera den personens prestationer. Att 

utvärdera de anställdas prestationer blir också mer komplicerat inom tjänstesektorn då 

kvalité där bedöms av kunden och är subjektiv (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 253-
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254). Det innebär enligt författarna att det blir svårare för både den anställda och ledaren 

att utvärdera kvalitén i det utförda arbetet. Då de internrekryterade ledarna som tidigare 

nämnt har en bättre förståelse för de anställdas arbetsuppgifter och mest troligt också 

tjänsten i sig har de bättre förutsättningar i att utvärdera slutprodukten som den anställda 

levererat. 

 

En ytterligare utmaning som två av ledarna stod inför dagligen var att utvärdera 

prestationer av personer som arbetade på distans och att ledaren själv därmed inte såg vad 

personen gjorde dagligen. Bland annat poängterade Albert det som utmanande att behöva 

utvärdera anställda som arbetade på distans ute hos kund exempelvis. I och med att 

återkoppling sågs som viktigt och ledaren inte har möjlighet att se vad den anställda gör 

utan måste hitta den informationen genom andra medel blir ledarskap på distans svårare 

ur ett återkopplingsperspektiv. Då kan det anses som extra fördelaktigt att som ledare ha 

arbetat med samma arbetsuppgifter som de den leder. Det innebära att ledare för personer 

som jobbar på distans kan dra extra fördel av att ha arbetat med samma arbetsuppgifter 

som de anställda när det kommer till att motivera dem. Dock kan det vid den här typen 

av ledarskap precis som poängterat i det tidigare stycket bli viktigt att ledaren inte utgår 

för mycket utifrån den själv. Närheten till de anställdas arbete är enligt författarna också 

mer påtagligt inom tjänstesektorn då tjänster produceras och konsumeras samtidigt 

(Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 59), vilket då kan innebära att en större del av 

ledarskapet sker på distans. Att internrekryterade ledare har bättre förståelse för de 

anställdas arbetsuppgifter, då de antingen arbetat med dem tidigare eller tätare inpå, ger 

det i författarnas mening dem en ytterligare fördel när det kommer till att utvärdera deras 

prestationer. I och med att samtliga respondenter arbetade inom tjänstesektorn kan det 

enligt författarna också förklara varför de poängterade distansen som en utmaning. Att 

tjänsters kvalitet kombinerat med att större del av ledarskapet potentiellt sett sker på 

distans ser författarna att det inom tjänstesektorn blir än viktigare att på ett bra sätt kunna 

utvärdera och återkoppla till de anställda. Det kan också förklara varför respondenterna 

lade vikt i ledarens förmåga att tydligt återkoppla och utvärdera de anställda. 

 

Vidare påpekade ledare att återkoppling ska ske på daglig basis och att den mest effektiva 

sker tätt inpå händelsen och nära den anställda. Det kan påverka känslan av gemenskap 

och betydelse hos den anställda och i gruppen. Det här kan som i analysen kopplas till 

teorin om inre motivation som säger att verbal återkoppling generellt sett anses öka 

individers känsla av meningsfullhet (Deci, et al, 1999, s. 629). Att ledaren och den 

anställda då har en mer frekvent dialog kan ses som effektivt när det kommer till att höja 

individens känsla av meningsfullhet vilket både potentiellt sett kan skapa en närmare 

relation mellan de båda samt visar att ledaren tar sig tid att stötta individen. Att ledarna 

vill använda sig av återkoppling på daglig basis tror författarna också kan ha att göra med 

att då de själva tagit steget uppåt i organisationen har en större förståelse för att 

individerna kan behöva återkoppling ofta för att de inte ska känna sig bortglömda eller 

alltför anonyma. Detta är något som en externrekryterad ledare kanske inte har samma 

förståelse för, något som kan kopplas till temat Förståelse. 

 

7.2 Individen ska känna sig betydelsefull 
Som identifierat i analysen blir de anställdas känsla av att vara betydelsefulla viktig för 

deras motivation. Detta då sex av sju respondenter valde att uttrycka det som viktigt att 

de anställda känner sig betydelsefulla för att de också ska kunna vara motiverade, 

exempelvis sa som tidigare nämnt Dennis att det är viktigt att de anställda förstår varför 

deras arbetsuppgifter är betydelsefulla och nödvändiga. Då som beskrivet i analysen 
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individens känsla av betydelse är att likna vid en inre motivation (Deci, 1971, s. 105) och 

Ryan & Deci (2000, s. 55) också säger att inre motivation är starkare än yttre motivation, 

bör detta också ses som en stark motivationskälla. 

 

Som tidigare nämnt kan internrekrytering skapa en rivalitet och sedan även en känsla av 

att den personen som får tjänsten ses som en vinnare och den som inte fick tjänsten som 

en förlorare (Baron och Kreps, 1999, s. 408) kan det betyda att det är extra viktigt som 

internrekryterad ledare visa på de anställdas betydelse. Detta säger som beskrivet i 

analysen Gustav som viktigt i hans roll genom att påpeka det som viktigt att som 

internrekryterad ledare våga be om hjälp från sina anställda. Eftersom att den 

internrekryterade ledaren riskerar att ha svårare än andra ledare att visa på de anställdas 

betydelse, i och med risken för förlorarkänslan, blir det viktigt att ta hänsyn till detta. 

Potentiellt sett å andra sidan har den internrekryterade ledaren en fördel i att den sedan 

tidigare känner de anställda vilket underlättar den möjlighet att veta vad det är som gör 

att den känner sig betydelsefull. 

 

Som beskrivet i analysen nämner även Albert och Beatrice att de upplever att beröm väger 

tyngre än lönen när det kommer till att motivera de anställda. Det ligger som sagt i linje 

med Ryan & Decis (2000, s. 55) slutsats som säger att inre motivation är starkare än yttre 

motivation. Beatrice fortsätter även med att hon endast ser att lön kan vara omotiverande 

om upplevd som orättvis och inte motiverande. Dock säger Long & Shields (2010, s. 

1148) att det finns ett informativt värde i lönen som visar på hur en arbetsgivare värderar 

den anställdes prestation. Detta innebär att lön potentiellt sett kan användas för att 

kommunicera hur högt företaget värderar de anställdas prestationer, vilket då också skulle 

höja den inre motivationen hos den anställda. Lön kan då användas som ett verktyg för 

att höja motivationen hos de anställda. Å andra sidan så är det i författarnas uppfattning 

så att du som anställd relativt snabbt vänjer dig vid den lönenivå du har för stunden, vilket 

då endast gör verktyget effektivt en kort stund. Viktigt blir dock att se att lönen har ett 

informativt värde som potentiellt sett kan användas för att höja motivationen hos de 

anställda. Att vissa ledare tog upp att de inte ser lön som motiverande skulle kunna 

innebära att internrekryterade kan ha en syn på lön som gör att de i mindre utsträckning 

än andra ledare väljer att använda det som ett sätt att motivera. 

 

Vidare så identifierade författarna i analysen att de internrekryterade ledarna upplevde 

det som viktigt att de anställda kände sig duktiga för att bli motiverade. Exempelvis sa 

Edvin att det var effektivt att utöka de anställda ansvarsområden vilket gav dem en känsla 

av att vara kompetenta som gjorde att de blev mer motiverade. Även detta är att likna vid 

inre motivation som är en stark motivationskälla (Ryan & Deci, 2000, s. 55). Enligt 

författarna kan internrekryteringen skapa en känsla av att ledaren är den som vet bäst då 

ledare uttryckt att det ibland kan finnas en attityd hos de anställda vid återkoppling och 

att detta därmed kan försvåra deras arbete i att få de anställda att känna sig duktiga och 

därigenom betydelsefulla. Då flera respondenter nämnde utökat ansvar som något som 

fick folk att känna sig kompetenta kan det vara effektivt att använda sig av ett deltagande 

ledarskapsbeteende, vilket House (1996, s. 327) säger vara ett ledarskap där ledaren 

uppmuntrar att de anställda får möjlighet att influera och påverka beslut. Detta skulle 

potentiellt vara ett effektivt sätt för internrekryterade ledare att få de anställda att känna 

sig duktiga och betydelsefulla. Vidare ser författarna att det i internrekryterade ledares 

fall också kan vara bra att vara försiktig med att utöva ett direktivt ledarskapsbeteende, 

vilket är när ledaren ger specifika direktiv kring hur arbetet ska genomföras (House, 1996, 

s. 326). Genom att vara för tydlig med hur saker ska göras kan det enligt författarna skicka 
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ut bilden av att ledaren vet bättre än de anställda och därigenom minska deras känsla av 

att vara duktig och betydelsefull. Att ledarna ska vara försiktiga med detta kommer också 

dels från att den enda respondenten som uttalade att det fanns negativa kommentarer om 

hans rekrytering var Dennis som också har ett direkivt ledarskap. Å andra sidan kan det i 

situationer enligt författarna behövas ett direktivt ledarskapsbeteende för att ta sig i mål, 

vilket Malik et al. (2014, s. 174) också styrker, men författarna anser att det är något som 

bör användas varsamt bland internrekryterade ledare. När det kom till sämre prestationer 

poängterade som sagt sex av sju respondenter det som viktigt att förstå varför individen 

presterar sämre och endast Gustav lyfte att det även här var viktigt att poängtera det 

positiva för att respondenten skulle ta sig ur situationen. Här ser författarna att det, precis 

som Gustav säger, kan vara viktigt att som internrekryterad ledare poängtera det positiva 

beteendet för att öka den anställdas självförtroende när det kom till sin egen kompetens, 

vilket enligt teorin potentiellt skulle öka den inre motivationen utifrån det resonemang 

som förts ovan. Å andra sidan kan en för positiv reaktion få effekten att den sämre 

prestationen inte är betydelsefull vilket då skulle vara negativt om ledaren syftar till att 

förbättra den anställdas prestation. 

 

Att ledare är internrekryterade som beskrivet tidigare, innebära också att de potentiellt 

sett har en bättre förståelse för de anställda och deras arbetsuppgifter. Exempelvis så sa 

Fredrik att det faktum att han haft samma arbetsuppgifter som de anställda innebar att han 

hade en bättre förståelse för vad de gör och Edvin att han känner personer som arbetat på 

arbetsplatsen längre bättre vilket gör det lättare för honom att ha en dialog ju längre en 

person arbetat. Det blir enligt författarna då potentiellt sett lättare för internrekryterade 

ledare att förstå vad som i individen och tjänsten får den anställda att känna sig duktiga 

och varför det som den gör är viktigt för företaget vilket gör det lättare att kommunicera 

ut detta. 

 

7.3 Relationer 
Som kan identifieras av det empiriska materialet präglas internrekryteringar generellt sett 

av relationer då ledaren i de fallen har varit kollega med folk innan den blir ledare. Detta 

kan utifrån analysen ses som både positivt och negativt, exempelvis sa Carl att det var 

problematiskt att bli chef över gamla kollegor och Gustav att tidigare relationer kan vara 

positivt då ledaren känner personen bättre vilket underlättar i förståelse kring hur den 

fungerar. Som beskrivet i analysen kan detta också styrkas då ledares olika relationer kan 

påverka hur effektivt den kan leda då vissa får mer uppmärksamhet än andra (Dienesch 

& Liden, 1986, s. 621) samtidigt som en djupare relation underlättar en ledares möjlighet 

att motivera de anställda (Cho & Poister, 2014, s. 192). 

 

Bland de intervjuade ledarna identifierade författarna att problematik kring relationer i 

ledarrollen främst grundade sig i relationer som uppkommit innan de blev ledare för 

gruppen, exempelvis sa Beatrice att den mest utmanande relationen för henne som ledare 

på arbetsplatsen var en privat relation som hade innan hon blev chef. Respondenterna 

uttryckte även att ett orosmoment för dem var hur de anställda skulle reagera på att det 

nu blev de som skulle ställa kraven. Att detta är ett orosmoment bland internrekryterade 

ledare anser författarna indikera att även den internrekryterade ledaren ser att den finns 

en risk att den anställda tror att ledaren ser sig som bättre eller mer värd än den anställda. 

Det blir då återigen viktigt att poängtera individens betydelse för att minska den upplevda 

klyftan mellan ledaren och den anställda. 
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I analysen framkom det också att samtliga respondenter hade olika relationer till de 

anställda på arbetsplatsen. Samtidigt sa majoriteten av dessa också att detta inte påverkade 

deras ledarskap, bland annat sa Gustav att de olika relationerna inte påverkade hans roll 

som ledare då ingen blev favoriserad eller särbehandlad i och med detta. Dock säger teorin 

att då ledare har begränsat med tid så skapar den olika relationer med anställda och att det 

bildas olika grupper som karaktäriseras olika och också får olika förutsättningar vilket 

påverkar prestationerna (Dienesch & Liden, 1986, s. 622). Detta poängterade också 

Dennis att de olika relationerna påverkade hur mycket tid de olika anställda får rent socialt 

och Carl att de olika relationerna kan påverkat hans ledarskap. Enligt författarna blir det 

viktigt att som internrekryterad ledare vara medveten om att olika relationer kan påverka 

ens ledarskap och Dienesch & Liden (1986, s. 622) säger som tidigare nämnt att 

majoriteten av ledare särskiljer på sina anställda på ett sätt som skapar dessa grupper. Å 

andra sidan angrep de ledare utifrån empirin situationer där de hade privata relationer 

sedan tidigare och arbetade för att vara så professionell som möjligt på jobbet. Detta blir 

enligt författarna viktigt då det motverkar känslan av orättvisa som kan påverka den 

upplevda rättvisan på arbetsplatsen (Bagdadli et al., 2006, s. 97). I författarnas mening 

förstod de internrekryterade ledarna också att deras relationer potentiellt kunde påverka 

deras ledarskap om de inte angrep den problematiken. Detta gjorde att ledarna trots att de 

inte trodde att relationerna påverkade deras ledarskap adresserade dem, vilket enligt 

författarna blir viktigt då teorin säger att i stort ett alla ledares ledarskap påverkas av detta 

(Dienesch & Liden, 1986, s. 622). 

 

Vidare poängterade Beatrice och Carl att relationer på arbetsplatsen kunde äventyra 

ärligheten, då personen inte vill ta upp negativa saker. Detta är en negativ sida som 

tidigare relationer kan innebära, vilket också skiljer sig från vad Cho & Poister (2014, s. 

192) säger om att djupare relationer underlättar ledares möjlighet att motivera. Detta tror 

författarna kan bero på att om ledaren och den anställda har en privat relation så blir den 

anställda mindre benägen att kritisera personen då det blir svårare att skilja på dennes 

privata och professionella roll. Samtidigt säger Edvin att ju längre personer haft en 

professionell relation desto ärligare känner han att de blir. Det styrker enligt författarna 

deras argument om att problemet ligger i svårigheten att skilja på den privata och 

professionella rollen. Vidare sa några respondenter att de höll sina arbetsrelaterade 

relationer rent professionella då det innebar att de slapp den svårigheten. Enligt författarna 

kan det också till viss del förklara varför det är viktigt som internrekryterad ledare att ha 

en tät återkoppling och dialog med de anställda på jobbet då de måste bygga den 

professionella relationen med alla anställda. 

 

I författarnas mening verkar det viktigt att den internrekryterade ledaren har ett gott rykte 

på arbetsplatsen innan den blir rekryterad då det kan påverka relationerna mellan ledare 

och de anställda. Detta styrker även Hall et al. (2004, s. 518) som säger att en ledares 

rykte på arbetsplatsen påverkar dess möjlighet att vara effektiv. Som poängterat tidigare 

upplevs det som viktigt att ledaren är kompetent nog att utvärdera de anställdas 

prestationer och om de anställda har en dålig relation till personen innan den blev ledare 

så kan det också påverka hur kompetent den upplever personen att vara. Detta 

resonemang ligger i linje med LMU som säger att en bättre relation till din ledare skapar 

högre tillit (Dienesch & Liden, 1986, s. 621). Vidare nämnde även respondenter att 

förståelse för de anställda måste utvecklas när de blir ledare, då de inte reflekterat kring 

vad som specifikt motiverar en individ utan har en förståelse för hur de kan ta reda på det. 

Det innebär att internrekryterade ledare måste få en ytterligare fördjupad relation till de 

anställda för att effektivt kunna motivera de anställda. I författarnas mening kan då de 
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anställda som har en sämre relation till ledaren vara mindre benägna att låta personen få 

en djupare relation med den, samtidigt som ledare också själva är mindre intresserade av 

att förstå anställda som de har en sämre relation till. 

 

7.4 Förståelse 
I analysen kom det fram att samtliga respondenter poängterat att individer är olika och 

behöver olika typer av ledarskap för att nå sin fulla potential, exempelvis poängterar Carl 

att olika individer vill bli upplyfta för prestationer på olika sätt. Att olika individer kräver 

olika ledarskap styrker även Malik et al. (2014, s. 173-174) som säger att den effektiva 

ledaren måste anpassa sitt ledarskap till person och situation. 

Samtliga respondenter poängterade att olika individer motiveras av olika saker, 

exempelvis sa Fredrik att det är viktigt att lära känna de anställda för att förstå vad de 

motiveras av. Det var som analysen nämner också tre respondenter som poängterade att 

det faktum att de arbetat med samma arbetsuppgifter som de anställda får de en fördel i 

att förstå individens arbetssituation och behov, exempelvis sa Dennis att han förstår de 

anställdas situation då han arbetat med samma sak tidigare. Som beskrivet i analysen 

påpekar Chan (1996, s .556) vikten av att behålla humankapital inom organisationen och 

kunskapen om vad de anställda jobbar med är del av det kapitalet. Utifrån den bakgrunden 

ser författarna att de internrekryterade ledarna har en bra förutsättning i att förstå 

individens arbetssituation. Därmed får de enligt författarna också bra förutsättningar att 

förstå vilka situationer som kräver de olika ledarskapsbeteendena. Precis som tidigare 

nämnt i diskussionen å andra sidan så kan det faktum att ledarna arbetat med det här 

tidigare påverka hur de utvärderar de olika situationerna. Vad som kan ses som ett 

problem för ledaren behöver inte utgöra ett problem för den anställda och vice versa. 

 

Som beskrivet i diskussionen om relationer har generellt sett den internrekryterade 

ledaren en bra förutsättning för att ha en tydlig förståelse för individerna. I författarnas 

mening kan detta ses som en fördel i en ledares möjlighet att motivera deras anställda. 

Som beskrivet tidigare är det enligt ledarna viktigt att förstå individerna för att veta vad 

de motiveras av. Detta styrks även av förväntansteorin som säger att hur motiverad de 

anställda blir av olika saker varierar från person till person (Fudge & Schlacter, 1999, s. 

296-298). Hur motiverad en person blir beror, som tidigare nämnt, på hur åtråvärt utfallet 

upplevs, hur individen uppfattar att dennes utförda aktiviteter kommer att leda till det 

utfall den eftersöker och sist om en ytterligare ansträngning innebär att den prestationen 

förbättras (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296-298). Då internrekryterade ledare har en 

bättre förståelse för de anställda än övriga ledare blir deras förståelse kring vad som 

motiverar dem också större, exempelvis skulle internrekryterade ledare kunna använda 

sig av mer riktade belöningar i form av exempelvis andra arbetsuppgifter för att de förstår 

att det skulle vara uppskattat av de anställda. 

 

Detta borde enligt författarna ses som en styrka hos en internrekryterad ledare och 

påverka den upplevda möjligheten att motivera de anställda till det bättre. Detta är också 

en styrka som underlättar flera områden inom ledarskapet då det exempelvis i författarnas 

mening kan betyda att ledaren får bättre förutsättningar till att ge återkoppling för den 

känner till arbetsuppgifterna som den anställda jobbar med, den får bättre förutsättningar 

att använda karriärmöjligheter som ett motivationsverktyg då den känner till 

företagskulturen och vad som krävs för att avancera inom organisationen eller exempelvis 

hur individer i en grupp motiveras då du potentiellt har bättre förutsättningar att förstå 

vad individen motiveras av. 
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7.5 Gemenskap 
Som beskrivet i analysen poängterade sex av sju respondenter att gemenskapen är viktig 

för de anställdas motivation. Exempelvis sa Carl att vissa människor till och med behöver 

känna gemenskap för att ens kunna bli motiverade. Enligt Maslow (1943, s. 381) så är 

tillhörighet tredje steget på hans behovstrappa vilket innebär att människor, efter att ha 

uppfyllt fysiska behov och säkerhet, strävar efter att känna tillhörighet till de runt dem. 

Således ser författarna att det kan vara effektivt när det kommer till ledarskap generellt 

att grupper känner en gemenskap. Att respondenterna identifierade det som viktigt 

berodde på att de hade upplevt gemenskap som effektivt när det gäller att motivera de 

anställda och anledningen till detta kan bero på att de själva likt de anställda behöver 

känna en gemenskap för att själva bli motiverade och därför trycker på att skapa en bra 

gemenskap i gruppen. Att de så starkt arbetar för att skapa gemenskap skulle enligt 

författarna också kunna bero på att de i och med sin internrekrytering känner att 

gemenskapen mot sina anställda endera blev sämre eller förlorades och att de därför 

arbetar för att komma tillbaka in i gemenskapen alternativt skapa en ny. De skulle också 

kunna vara så att de, i och med det som diskuterats tidigare kring att skilja på privata och 

professionella rollen, känner att de måste fokusera på sin professionella roll och därför 

uppfyller sitt behov av tillhörighet genom en gemenskap på arbetsplatsen. 

 

När det kommer till internrekryterade ledares upplevelse kring hur de kan motivera sina 

anställda finns det, som tidigare nämnt, en problematik att det skapas en rivalitet mellan 

den befordrade ledaren och de anställda denne ska leda (Baron & Kreps, 1999, s. 408). 

Enligt författarna kan det finnas både fördelar och nackdelar som där påverkar den 

internrekryterade ledarens möjlighet att motivera de anställda. En positiv aspekt som 

författarna identifierat är att internrekryterade ledare har, som poängterat i temat 

förståelse för individen, en potentiellt sett bättre förståelse för individerna som leds och 

därmed också gruppen eftersom gruppen består av individer. Det påpekar även Beatrice 

som säger att vid hantering av grupper så måste ledaren förstå att det faktiskt är en grupp 

av individer. En bättre förståelse för individerna och gruppen innebär att ledaren då också 

förstår bättre hur gemenskap kan skapas i en grupp. Det blir enligt författarna tydligare 

hur ledaren ska få gruppen att dra åt samma håll, vilket Fredrik också poängterade som 

viktigt när det kom till anställdas motivation. Samtidigt kan en internrekrytering innebära 

att en ledares roll i en grupp förändras på grund av den nya positionen, vilket Albert också 

påpekade som något som påverkade gruppkänslan till det sämre. Det blir därför också 

viktigt enligt författarna att visa sig som en del av gruppen för att de anställda ska känna 

att ledaren arbetar tillsammans med dem, som exempelvis Gustav gjorde när han satte sig 

med de anställda och hjälpte till med deras arbetsuppgifter. Att den internrekryterade 

ledaren visar sig som del av gruppen kan enligt författarna få de anställda att känna att 

denne också bryr sig mer om att gruppen blir hörd. Det kan i sig öka känslan av individens 

möjlighet att påverka vilket analysen påpekade som en viktig del i individens känsla av 

betydelse. Att ledaren själv upplever det som att den i och med ledarrollen rör sig från 

gemenskapen i gruppen kan vara en ytterligare anledning till varför den, som tidigare 

nämnt, lägger vikt vid att skapa gemenskap inom gruppen. Att ledaren rör sig från 

gruppen kan i författarnas mening påverka relationerna till de anställda. Det skulle kunna 

innebära att ledaren då får sämre förutsättning att få en djupare relation vilket, som 

beskrivet i temat relationer, försämrar dennes känsla av att kunna motivera de anställda. 

 

Vidare pekade analysen av empirin på att en viktig del gällande gemenskapen i 

arbetsgruppen är en bra infasning av nyanställda, exempelvis genom faddersystem. Att 
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ledarna ansåg detta som viktigt kan bero på att det signalerar att gemenskapen är viktig 

till de anställda, vilket som beskrivet tidigare också är viktigt för deras möjlighet att 

motivera. Det kan för ledarna ses som ett ytterligare sätt att tydliggöra för de tidigare 

anställda och nyanställda att de är del av gruppen. Vidare visade analysen på att 

respondenterna såg att de anställda värderade gruppbelöningar högre än individuella, 

exempelvis sa Dennis att den gemensamma faktorn i de mest uppskattade belöningarna 

var gemenskapen. Att känna tillhörighet till en grupp kan då enligt författarna också öka 

individens känsla av meningsfullhet då den känner att den inte bara blir viktig som individ 

utan också som grupp. Vidare kan det faktum också öka individernas upplevelse av hur 

kompetenta och betydelsefulla de är då de kan känna att även om de inte är bäst på allt så 

kan de ändå bidra till gruppen med sin expertis som Edvin tog upp i empirin. Att ledarna 

upplever att gruppbelöningar och gruppmål fungerar bäst skulle även kunna vara då det 

ger ledarna en möjlighet att bli en del av gruppens gemenskap och på ett tydligt sätt 

involvera sig i bedriften att klara ett mål utan att för den delen göra sig som viktigare än 

gruppen. Å andra sidan så kan gruppbelöningar och gruppmål ha en negativ inverkan på 

vissa individer som kanske själva känner att det är de som har i störst mån bidragit till att 

målet uppnås. I dessa fall skulle en internrekryterad ledare ha som nackdel att de försöker 

använda sig så mycket av just gruppbaserade belöningar, tävlingar och mål. 

 

7.6 Karriärmöjligheter 
I analysen identifierades karriärmöjligheter som en bra motivationshöjare av samtliga 

respondenter, exempelvis sa Dennis som tidigare nämnt att karriärmöjligheter är ett av de 

bästa sätten att motivera de anställda att göra ett bra jobb och engagera sig i sin 

organisation. Som beskrivet i analysen styrker även flertalet forskare att 

karriärmöjligheter kan ses som motiverande för de anställda (Bagdadli et al., 2006, s. 96; 

Baron & Kreps, 1999, s. 407; Heraty & Morley, 1998, s. 669). En anledning till varför 

ledarna valde att poängtera karriärmöjligheter som motiverande kan enligt författarna 

vara för att de själva blev motiverade av att avancera inom företaget, exempelvis sa 

Fredrik att det var motiverande att arbeta mot rollen som regionchef. De kan också ha 

påverkats av känslan att uppleva sig som viktig i och med att de blev befordrade och där 

med själva ser att känslan av betydelse stärks i samband med att en anställd blir befordrad. 

Samtidigt ser författarna en problematik i att lägga för stor tyngd i att avancemang är 

viktigt då det ytterligare poängterar att ledaren ser sig som bättre än de anställda då den 

redan klättrat högt inom organisationen. Vidare kan det som många respondenter också 

påpekar finnas individer som trivs där de är och därmed inte vill få någon ny position 

inom arbetsplatsen. Genom att då lägga tyngd på karriärmöjligheterna kan få dessa 

individer att känna sig bortglömda. Dock sa även respondenterna att det inte är ett krav 

inom organisationen att avancera uppåt, utan att de istället kan få ytterligare ansvar inom 

sin position, exempelvis genom att vara som en mentor för nyanställda. Detta ser 

författarna också vara viktigt då det minskar risken att ledaren utgår för mycket från vad 

som motiverar de själva och där med minskar den problematiken som också poängterats 

inom flera teman. 

 

Vidare så identifierade författarna att de internrekryterade ledarna såg tydligheten kring 

vilka som blir internrekryterade som viktigt. Vid otydlighet kan det uppstå en orättvisa 

då de anställda som inte blivit valda inte förstår vad som gjorde att den specifika personen 

blev vald, exempelvis poängterade Edvin att svårighet att se personen som blivit valds 

erfarenhet och bakgrund kan skapa problem vid befordran. Badgadli et al (2006, s. 97) 

säger också att om personen upplever det som att den själv eller någon annan förtjänar 
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tjänsten mer kan det skapas en känsla av orättvisa. Denna orättvisa säger Beehr et al. 

(2004, s. 429) också kan leda till att de anställda slutar följa ledaren vars process upplevts 

som orättvis. Att respondenterna säger detta tror författarna kan bero på att de själva 

förstår hur mycket den upplevda orättvisan kan påverka möjligheten att motivera de 

anställda. Enligt författarnas mening har detta således en påverkan på hur en 

internrekryterad ledare upplever sin möjlighet att motivera de anställda. Dock har de 

internrekryterade ledarna en fördel när det kommer till att motverka detta, då de känner 

till de anställdas situation bättre. Albert poängterade också att de anställdas förväntningar 

kring vem som borde bli vald inte alltid motsvarar företagets behov i personen som ska 

bli vald till ledare. Detta kan påverka tydligheten kring vad som krävs från de anställda 

för att avancera inom organisation, vilket enligt förväntansteorin blir viktigt för att 

möjligheten ska ses som motiverande för den anställda (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296). 

Detta ser författarna gör att en internrekryterad ledare kan ha bättre förutsättningar att 

visa organisationen vad som är viktigt att kommunicera till de anställda för att minska 

skillnaden i förväntningar. Vidare ger det också en bättre möjlighet för ledaren att 

tydliggöra vad som krävs från den anställda och vad för egenskaper företaget letar efter i 

olika positioner. Å andra sidan kan enligt författarna otydlighet kring vem som blir vald 

bli ett extra irritationsmoment för de anställda speciellt vid internrekryterat ledarskap. 

Detta då de anställda förväntar sig att ledaren vet vad som krävs för att bli befordrad och 

då antingen ser ledaren som dålig på att kommunicera detta eller inte ser den tillräckligt 

för att stötta den i att ta sig dit. I detta sammanhang är organisationens roll också viktig 

för att ledaren ska känna en möjlighet att använda karriärmöjligheter till att motivera de 

anställda, exempelvis säger Carl att hans organisation var dåliga på att kalla folk till 

intervju trots att de passade profilen. Detta leder till förvirring för de anställda då både 

dennes ledare och den själv anser att den passar profilen men ändå inte får chansen på en 

intervju. Detta kan enligt författarna leda till att individen blir mindre motiverad då den 

inte förstår vad som krävs av den och att den internrekryterade ledaren känner sig mindre 

betydelsefull då den inte upplever det som att dennes chefer lyssnar på vad den har att 

säga. 
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8.0 Slutsatser 
I kapitlet återkopplar författarna till deras forskningsfråga och presenterar de viktigaste 

slutsatserna som de identifierat. Vidare presenteras även vilket bidrag uppsatsen haft 

såväl teoretiskt som praktiskt. Kapitlet avslutas med vilka samhälleliga konsiderationer 

författarna sett i och med arbetet. 

 

8.1 Generella slutsatser 
Denna uppsats syftar till att ge en djupare förståelse för hur internrekryterade ledare 

upplever sin möjlighet att motivera deras anställda. Detta för att ge en bättre bild av hur 

internrekryterade ledare kan utöva ett effektivt ledarskap samt belysa utmaningar 

associerade med rollen. Utifrån detta skapade författarna forskningsfrågan: 

 

Hur upplever internrekryterade ledare deras möjlighet att motivera de anställda? 

 

Den främsta slutsatsen författarna kommit fram till är att internrekryterade ledare 

upplever att de har en stor förståelse för individerna den leder, för dennes arbetsuppgifter 

och företagskulturen, vilket påverkar flertalet områden i deras arbetssituation positivt. 

Förväntansteorin säger att hur motiverad en individ är påverkas av hur åtråvärt den 

upplever utfallet av deras ansträngning som, hur troligt det är att deras ansträngning leder 

till att det når det önskade utfallet och om extra ansträngning innebär större möjlighet att 

nå det önskade utfallet (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296-298). Då de internrekryterade 

ledarna upplevde sig ha en fördel när det kom till att förstå vad och hur de anställda 

motiveras drar författarna slutsatsen att förståelsen för individerna ger goda 

förutsättningar för den internrekryterade ledaren att motivera de anställda och främst då 

öka den inre motivationen, vilken Ryan & Deci (2000, s. 55) sagt vara starkare än yttre 

motivation. Förståelsen underlättade deras arbete med att ge en tydlig återkoppling och 

förstå individens behov av stöd. Det gjorde det lättare att förstå vad individen behövde 

för att känna sig betydelsefull. Förståelsen gav respondenterna en tydligare bild av vad 

individen ville karriärmässigt och hur de skulle ta sig dit. 

 

Vidare såg författarna att den internrekryterade ledare la stort fokus på gemenskapen i 

gruppen, vilket kan bero på att de själva uppskattat och motiverats av den gemenskapen 

tidigare i sitt arbete. Det uttrycktes även att ledarna såg gemenskapen i gruppen som ett 

effektivt verktyg när det kommer till de anställdas motivation vilket får författarna att dra 

slutsatsen att de internrekryterade ledarna ser gemenskapen i gruppen som viktig när det 

kommer till att motivera de anställda. 

 

Som internrekryterad ledare har utifrån arbetet också inneburit utmaningar där den 

främsta ligger i att frångå sina egna värderingar när det kommer till att motivera de 

anställda. Som poängterat så är individerna som ska ledas unika vilket också gör att ledare 

inte alltid kan utgå från sig själv när det kommer till att motivera de anställda. En slutsats 

blir att det är viktigt som internrekryterad ledare vara bra på att förstå när individen är 

annorlunda än ledaren själv. 

 

En ytterligare utmaning som de internrekryterade ledarna upplevt är att ställa om till att 

bli ledare och därmed vara den som ska ställa krav och kommunicera vad som förväntas 

av de anställda. Att vara internrekryterad upplevs kunna påverkas av privata relationer 

exempelvis vilket gör det svårare att särskilja arbetslivet och privatlivet. Den 

internrekryterade har upplevt att det också kan vara problematiskt att hantera anställdas 
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prestationer då de förväntas ha en större förståelse för att det kan vara svårt och tufft i 

perioder. Detta har fått den internrekryterade ledaren att uppleva sin auktoritet som 

mindre i stunder vilket då har påverkat deras upplevda möjlighet att leda de anställda. 

 

8.2 Teoretiskt bidrag 
Det forskningsgap som författarna identifierade i början av uppsatsen var en avsaknad av 

tidigare studier som kopplade samman rekrytering, ledarskap samt motivation i ändamål 

att beskriva hur en internrekrytering påverkar ledarens möjlighet att motivera. Forskarna 

har i och med denna studie hjälpt till att minska detta gap genom att koppla samman teori 

om rekrytering, ledarskap samt motivation. Författarna har använt sig av 

rekryteringsteorier såsom turneringsspel (Baron & Kreps, 1999, s. 407-410) för att 

förklara vilka känslor och komplikationer som kan uppstå med en internrekrytering. 

Ledarskapsteori har använts för att förstå hur olika ledarstilar kan påverka ledarens 

möjlighet att motivera bland annat genom väg-mål teori (House, 1996, s. 326-348). 

Motivationsteorier med exempelvis förväntansteori (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296-

298) har använts för att bilda en förståelse kring vad som faktiskt motiverar de anställda. 

Utifrån detta har forskarna identifierat att gemenskap och förståelse är en viktig del i de 

internrekryterade ledarnas möjlighet att motivera sina anställda vilket ytterligare 

utvecklar teori rörande rekrytering, ledarskap samt motivation. 

 

Med en kvalitativ studie har forskarna hjälpt till att skapa en förståelse för hur situationen 

att bli internrekryterad påverkar ledarens möjligheter att motivera. Denna studie menar 

att det både finns fördelar och nackdelar med att bli internrekryterad och i viss mån finner 

stöd i tidigare teorier som applicerats. Däremot är den förståelse som bildats ett bidrag då 

den ger insikt i hur olika motivationsverktyg motiverar kan variera med bakgrund i 

ledarens bakgrund och har på så sätt utvecklat den teori som tidigare skrivits inom 

ovannämnda områden. 

 

8.3 Praktiska bidrag 
Denna studie har bidragit med flertalet insikter som främst företag inom tjänstesektorn 

kan dra fördel av. Studien bidrar till företags förståelse för internrekryterade ledares 

arbetssituation och vad för stöd som bör fokuseras på för att ledarskapet inom 

organisationer ska vara så effektivt som möjligt. Utifrån slutsatserna ser författarna att 

den internrekryterade ledaren i mångt och mycket har bra förutsättningar att motivera de 

anställda trots den problematik rivalitet enligt Baron & Kreps (Baron & Kreps, 1999, 

s.408) kan innebära. Resultatet av studien pekar på att internrekryterades förståelse för 

individen såväl som de anställdas arbetsuppgifter och företagskulturen är betydelsefull i 

deras ledarskap. Vidare också att byggandet av gemenskap upplevs som en viktig del i 

ledarskapet där förståelsen för individerna i gruppen påverkar en ledares möjlighet att 

skapa en lagkänsla positivt. 

 

Utifrån resultatet i studien vill författarna också ge sina rekommendationer till företag 

inom tjänstesektorn som har och rekryterar ledare internt inom organisationen. Något som 

ledare såg som viktigt var inre motivation när det kom till att engagera och nå den fulla 

potentialen i personer. Detta ligger även i linje med att Ryan & Deci (2000, s. 55) säger 

den inre motivationen vara starkare än yttre motivationsfaktorer. Samtliga ledare 

poängterade också det som viktigt med att ge utökat ansvar till anställda för att öka den 

inre motivationen. Det blir således viktigt för företag att ge ledarna på arbetsplatsen en 

möjlighet att påverka det ansvar anställda har på arbetsplatsen. Detta kommer även enligt 
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teorin öka ledarens egna inre motivation då den känner sig än mer betydelsefull för 

organisationen. 

 

Vidare så kom det fram att det kan finnas ett glapp mellan vad företag upplever vara 

viktigt när de rekryterar personer internt och vad de anställda har för bild av de egenskaper 

som tjänster internt kräver. Denna otydlighet uttryckte ledarna och som problematisk för 

de anställdas motivation vilket kan kopplas till att de anställda upplever 

rekryteringsprocessen som orättvis vilket enligt Bagdadli et al. (2006, s. 97) är 

omotiverande. Viktigt blir då att både lyssna och kommunicera tydligt med ledaren runt 

rekryteringen inom organisationen. När det senare dyker upp tjänster internt är det också 

viktigt från organisationens sida att ge anställda som stämmer överens med kravprofilen 

möjligheten att visa vem de är på en intervju. Att inte göra detta kan påverka 

internrekryterade ledare extra då de anställdas förväntan kring att de ska ha en bra 

förståelse för vad som krävs när det kommer till att avancera inom organisationen kan 

vara högre än övrigt ledarskap. Om då det som ledaren kommunicerar till de anställda 

inte upplevs stämma överens med praktiken inom ledarskapet kan det skapa en större 

förvirring bland de anställda kring vad som krävs för att nå dit de vill, vilket enligt 

förväntansteorin är viktigt för att bli motiverad (Fudge & Schlacter, 1999, s. 296). 

 

Inom företaget kan det också i författarnas mening vara bra att rekrytera internt till 

positioner som sköter och ansvarar för rekryteringen. Detta då de förstår vad som är 

viktigt att kommunicera ut till de anställda i samband med rekryteringar och även en god 

förståelse för vilket humankapital som finns inom organisationen och vad som behöver 

tillföras för företagets framgång. 

 

Vidare ser författarna att det kan vara extra gynnsamt för organisationer som har anställda 

ute hos kund i stor utsträckning att rekrytera ledare som arbetat med de anställdas 

arbetsuppgifter då det upplevs som fördelaktigt när de ska utvärdera deras prestationer. 

 

8.4 Samhälleliga konsiderationer 
När det kommer till arbeten med respondenter från näringslivet blir det viktigt att arbetet 

inte får negativa konsekvenser för varken personer eller organisationer. Om uppsatsen 

ger en negativ bild av organisationer kan det påverka lokala samhällen där företaget kan 

ha stor påverkan på arbetsmöjligheterna och tillväxten för området. För att undvika detta 

har författarna sett till att uppsatsen inte vinklats på ett negativt sätt och även valt att hålla 

organisationerna som var representerade bland respondenterna anonyma. Vidare ser 

författarna även att uppsatsen kan bidra till företags produktivitet i stort då de anställdas 

motivation påverkar deras prestation och även då företagets resultat i den stora bilden. 

Vidare ser författarna även att arbetet kan bidragit till en förbättrad arbetsmiljö genom en 

bättre förståelse för vad som är viktigt för att motivera och skapa en gemenskap på 

arbetsplatsen. 

 

8.5 Begränsningar och framtida forskning 
Då studien är kvalitativ så innebär det att resultaten inte blir generaliserbart i den mening 

att resultatet går att ta som en absolut sanning. Då studien vidare fokuserar på ledarens 

upplevda möjlighet att motivera de anställda och endast intervjuat ledare för att bilda sig 

en förståelse för deras upplevelser så har inga anställda fått säga sin mening vilket kan 

innebära att de upplevelser som ledaren har inte överensstämmer med de anställdas. En 

annan begränsning är att ingen jämförelse mellan externrekryterade ledare gjorts vilket 
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innebär att forskarna inte med säkerhet skulle kunna säga att vad som uppkommit i 

studien rörande internrekryterade ledare skiljer sig från externrekryterade. Ytterligare 

begränsning är att alla respondenter kommer från tjänstesektorn och att studien är utförd 

i e svensk kontext. 

 

Rekommendationer för framtida forskning är att fortsätta undersöka hur gemenskap och 

förståelse kan användas av internrekryterade ledare för att motivera sina anställda. Vidare 

rekommendationer är att i en jämförande studie undersöka om det finns någon skillnad 

mellan intern- och externrekryterade ledare när det kommer till att både använda sig av 

förståelse och gemenskap som ett motivationsverktyg samt om dessa verktyg blir olika 

potenta med bakgrund i deras tillsättande av positionen. Då det nu finns antydan till att 

förståelse och gemenskap kan spela en roll i hur en internrekryterad ledare kan motivera 

de anställda så föreslår författarna att kommande forskning försöker använda sig av en 

kvantitativ forskningsstrategi för att ytterligare undersöka detta. Forskarna föreslår vidare 

att ytterligare forskning görs kring om ledarnas upplevelse av effekten av deras 

motivationsverktyg överensstämmer med de anställdas. 
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Appendix 1: Intervjuinformation 

 

Hej 

 

Vi är två civilekonomstudenter som studerar på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet och skriver vårt examensarbete om internrekryterade ledares syn på att 

motivera och influera deras kollegor. Som en del i examensarbetet behöver vi samla in 

data och det kommer vi att göra genom intervjuer. Detta är då en förfrågan om ett 

deltagande som respondent i examensarbetet. 

 

Vid ett deltagande i examensarbetet accepterar du att informationen som framkommer i 

intervjun används av oss i examensarbetet. Dock kommer du som respondent vara helt 

anonym och namnet på företaget kommer heller aldrig nämnas och informationen 

presenteras på ett sätt så att det inte går att utläsa vad du svarat på de olika frågorna. 

Vidare kan du när som helst välja att inte svara på en fråga utan att ge en anledning eller 

avbryta intervjun. 

 

Intervjuerna som tar cirka 45-60 minuter kommer hållas i April. Det är endast du och vi 

två författare som kommer närvara. Frågorna kommer i huvudsak handla om din syn på 

motivation och ledarskap och kommer därför till en väldigt liten del handla om 

arbetsmetoder eller arbetsplatsen i stort. Frågorna kommer vara öppna för att sedan 

följas upp av följdfrågor. Rörande tid och plats för intervjun är vi flexibla och kan hålla 

intervjun både i person, över telefon eller över Skype, dock ser vi helst att intervjun 

hålls i person. 

 

Vid frågor kontakta oss gärna!  

 

Tack på Förhand! 

 

Tobias Persson   Hampus Gjöres Clark 

[Telefonnummer]   [Telefonnummer] 

[Epostadress]   [Epostadress] 
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Appendix 2: Intervjuguide 

Den här studiens syfte är att skapa förståelse för hur internrekryterade ledare kan 

motivera sina anställda. Därför är vi intresserade av dina upplevelser och din 

uppfattning om just motivation och ledarskap. Vi kommer under intervjuns gång att 

fråga om “anställda” och anställda i detta fall är de som du är chef över. Vi har med oss 

en intervjuguide som innehåller förberedda frågor, men inbördes ordningsföljd på 

frågorna är inte viktig och känner du att du vill tillägga någonting så kan du när som 

helst göra det. Du kan närsomhelst välja att inte svara på en fråga och du behöver inte 

uppge varför du inte vill svara på den. Intervjun kommer att spelas in med ditt 

godkännande och anledningen till detta är att dina svar är väldigt viktiga för oss och att 

vi inte vill missa information. Efter uppsatsen är klar kommer ljudfilen att förstöras. 

Dina svar kommer att behandlas anonymt vilket betyder att vi inte nämner dig eller din 

organisation vid namn och att dina svar inte kommer kunna härledas till dig. 

 

Vidare så är det jag (Hampus) som i huvudsak kommer att ställa frågorna och Tobias 

kommer att hålla koll på guiden för att se att alla våra förberedda frågor åtminstone 

ställs samt föra anteckningar. Han kan därför ibland också komma att inflika med 

frågor. Vi räknar med att intervjun tar mellan 45-60 min. 

 

Är det något du funderar över gällande detta? 

Godkänner du att vi spelar in? 

 

Fråga Huvudtema Teori 

1. Har du haft några ledarskapserfarenheter innan denna 

tjänst? 

-Vad var det för något? 

 

Övrig fråga Ej kopplad 

2. Hur länge har du haft den här tjänsten? 

 

Övrig fråga Ej kopplad 

3. Kan du beskriva dina nuvarande arbetsuppgifter och 

ansvarsområden? 

 

Övrig fråga Ej kopplad 

4. Hur gick det till när du fick den position du har idag? Rekrytering 3.3.1 Internrekrytering 

5. Vet du om det var fler i din nuvarande arbetsgrupp som 

var aktuella för tjänsten? 

 Om ja: tror du dessa sökte tjänsten? 

 Om nej: Tror du att det var andra inom din 

arbetsgrupp som ville ha tjänsten? 

 Tror du att de sökte? 

 

Rekrytering 3.3.2 Turneringsspel 

6. Var du tidigare kollega med personer som du i dagsläget 

leder?  

 Var ni kollegor inom samma arbetsgrupp? 

 

Rekrytering 3.3.2 Turneringsspel 

7. Hur var reaktionerna bland dina anställda när du blev 

internrekryterad?  

 Varför tror du att de reagerade så? 

 Hur tror du de kände 

 tror du det var det någon som kände på ett 

annorlunda än hur de visade det utåt? 

 

Rekrytering 3.3.2 Turneringsspel 
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8. Kan du förklara ditt ledarskap? 

 Hur tar det sig uttryck? 

 Vad är dina styrkor? 

 Vad kan du utveckla? 

 

Ledarskap 3.1.1 Väg-mål teori 

9. Hur är ditt ledarskap mot individen kontra gruppen ?  

 Varför?  

 

Ledarskap 3.1.1 Väg-mål teori 

10. Hur tror du att folk upplever ditt ledarskap? (Path-goal, 

tillfredställande nu eller i framtiden dvs upplevs det som 

positivt) 

 Utveckla! Varför positivt, om det är tex coaching, 

varför är det positivt, hur gör du? 

 Vad tror du folk upplever att du kan utveckla? 

 Samma, Utveckla 

 Tror du att de anställdas uppfattning om ditt 

ledarskap skiljer sig från din egen? 

 

Ledarskap 3.1.1 Väg-mål teori 

11. Vad har varit den största utmaningen för dig i ditt 

ledarskap i denna tjänst?  

 Kan det faktum att du blivit internrekryterad ha 

påverkat detta? 

 

Rekrytering 3.3.1 Internrekrytering 

& 3.3.2 Turneringsspel 

12. Hur är den perfekta ledaren?  

 

Ledarskap EJ kopplad 

13. Hur ser du att du bäst motiverar dina anställda? (inre 

yttre motivation) 

 Varför anser du detta?  

 

Motivation 3.2.2 Inre- och Yttre 

motivation 

14. Vad gör du för att motivera dina anställda (inre yttre 

motivation) 

 

Motivation 3.2.2 Inre- och Yttre 

motivation 

15. När är det som svårast att motivera dina anställda?  

 

Motivation Ej kopplad 

16. När är det som lättast att motivera dina anställda?  

 

Motivation Ej kopplad 

17. Hur visar man bäst att någon har gjort ett bra jobb? 

Pengar? Feedback? Resor?  

 Varför skulle du säga att det är bästa sättet? 

Motivation 3.2.2 Inre- och Yttre 

motivation 

18. Vad kan DU erbjuda dina anställda för att visa att de har 

gjort ett bra  jobb? 

Motivation 3.2.2 Inre- och Yttre 

motivation & 3.2.3 

Förväntansteori 

19. Hur ofta ger du återkoppling till dina anställda?  

 

Ledarskap 3.1.1 Väg-mål teori 

20. Hur upplever du att de anställda värderar de olika 

belöningarna som ni ger? 

Motivation 3.2.3 Förväntansteori 

21. Hur ser du på belöningar? 

 Ger du belöningar? 

 Om ja: När ger du belöningar? 

 Hur anser du att dessa påverkar de anställda? 

 

Motivation 3.2.2 Inre- och Yttre 

motivation & 3.2.3 

Förväntansteori 

22. Om vi vänder på det: Hur hanterar du situationer där 

anställdas prestationer eller resultat är mindre bra?  

Motivation 3.2.2 Inre- och Yttre 

motivation & 3.2.3 

Förväntansteori 
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 Föreslå hypotetisk situation, exempelvis att man 

kommer försent. 

 

23.  Vad finns det för grupper på din arbetsplats? Utgå då 

från både formella och sociala grupper? 

 (Om sociala grupper finns) Hur skulle du beskriva 

dessa grupper? 

 (Om sociala grupper inte finns) Har vi förstått det 

rätt då att alla umgås med alla i ungefär lika stor 

utsträckning? 

 

Ledarskap 3.1.1 Ledare-

medarbetare 

utbytesteori 

24. Har du samma relation till alla dina anställda?  

 Hur skiljer sig relationerna åt? 

 Tror du att de olika relationerna påverkar din roll 

som ledare? 

 Om ja: hur? 

 Om det finns sociala grupper: Har du samma 

relation till de olika grupperna? 

 

Ledarskap 3.1.1 Ledare-

medarbetare 

utbytesteori 

25. Har du tidigare relationer till personer som du i 

dagsläget leder? 

 Hur såg dessa relationer ut? (kollegor på samma 

nivå? umgänge allt socialt) 

 Tror du att dessa relationer har påverkat ditt 

ledarskap? 

 Hur, varför, varför inte? 

 Om det finns sociala grupper: Är de en del av 

samma grupp? 

 

Ledarskap 

& 

Rekrytering 

3.1.2 Ledare-

medarbetare 

utbytesteori & 3.3.2 

Turneringsspel 

26. Hur arbetar ni med målsättning? Individuell/grupp?  

 Hur bestäms målen som ska nås? 

 

Motivation 3.2.3 Förväntansteori 

27. Hur tror du att de anställda upplever sin möjlighet att 

klara sina arbetsuppgifter och nå de upprättade målen? 

 Är det någonting ni arbetar aktivt med att förbättra 

bland individerna? 

 Om ja: Hur arbetar ni med det? 

 Om nej: Varför inte? 

 

Motivation 3.2.3 Förväntansteori 

28. Händer det något särskilt om man klarar sina mål?  

 Utveckla kring de anställda 

 

Motivation 3.2.3 Förväntansteori 

29. Varför tror du att personer väljer att arbeta här? 

 Tror du att de anställda är medvetna om vad deras 

arbete leder till för dem personligen? (befordran, 

bonus, semestertid, perks, etc) 

 

Motivation 3.2.3 Förväntansteori 

30. Brukar du prata med dina anställda om 

karriärmöjligheter? 

 Varför/varför inte? 

 Vad brukar ni prata om då och hur går samtalet till? 

Formella/informella 

 Skiljer det sig åt mellan olika anställda? 

Motivation 3.2.3 Förväntansteori 
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31. Upplever du att det är tydligt vad som krävs för att bli 

befordrad inom organisationen? 

 

Motivation 3.2.3 Förväntansteori 

32. Är det något du vill tillägga som vi inte tagit upp idag? 

 

Övrig fråga Ej kopplad 

 

 

----- 

Nu kommer intervjun transkriberas och vi kommer att skicka en kopia till dig per mail. 

Om du i efterhand har några invändningar eller vill tillägga något så får du mer än gärna 

göra så. 

 

Stort tack för att du tog dig tid att delta i denna intervju! 
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