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Sammanfattning  
Dagens arbete spelar en betydande roll för människor där den psykiska, fysiska och sociala 

hälsan påverkas. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskrivs de regler och lagar en ledare har 

att förhålla sig till där det ingår att undersöka, bedriva samt främja den psykosociala 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Synen på hälsa har utvecklats från ett förebyggande synsätt till 

ett främjande där hälsa ska stärkas och upprätthållas. Ledarskap har visat sig ha en stor 

inverkan på medarbetares arbetsmotivation och allmänna välmående. Digitaliseringens 

framväxt skapar även utmaningar i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmotivation ses som en del av 

den psykosociala arbetsmiljön där författarna undersöker ämnet i kontorsmiljö. Syftet med 

studien var att belysa chefers uppfattningar om vad som skapar arbetsmotivation på 

arbetsplatsen. Studiens teoretiska utgångspunkt fanns i teorin om KASAM, Community of 

Practice samt självbestämmandeteorin. Studien har en konstruktivistisk ansats där materialet 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer och analyserades sedan via en konventionell 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier som speglar syftet; En 

föränderlig arbetsmiljö, Att vara mån om medarbetarna och Medarbetarnas gemenskap och 

självständighet. Utifrån studiens resultat går det att urskilja att arbetsmotivation är 

individuellt och komplext där medarbetarnas egna ansvar samt delaktighet på arbetsplatsen är 

betydelsefullt. Upplevelsen av arbetsmotivation har visat sig ha en positiv effekt på 

välmående och hälsa. Ledarskapet har en stor betydelse för skapande av medarbetarnas 

arbetsmotivation. Synen på hälsa ur ett fysiskt perspektiv kvarstår då cheferna uppfattade 

detta som en viktig del av arbetsmiljöarbete. Sammanfattningsvis har såväl chefer som 

medarbetare omfattande möjligheter att skapa arbetsmotivation på arbetsplatsen.   
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Today’s work plays a significant role for people in which mental, physical and social health is 

affected. The regulations of the Swedish Work Environment Authority describe the laws and 

rules that a leader has to emanate from which involves investigating, conducting and 

promoting the psychosocial work environment at the workplace. The view of health has 

evolved from a preventive aspect to a promotion centered approach where health is meant to 

be strengthened and maintained. Leadership has been shown to have a major impact on 

employee motivation and their general well-being. The emergence of digitization also creates 

challenges in the work environment. Work motivation is seen as part of the psychosocial 

work environment where the authors examine the subject in the office environment. The 

purpose of the study was to illustrate leader’s perceptions of what creates work motivation in 

the workplace. The theoretical basis of the study was found in the Sense of Coherence theory, 

Community of Practice and the Self-Determination Theory. The study’s design is based on 

constructivism where the material was collected through semi structured interviews and 

analyzed through a conventional qualitative content analysis. The analysis resulted in three 

main categories that reflect the study’s purpose; a Changing Work Environment, the Leader’s 

care for the Employees and Employees’ Fellowship and Independence. Based on the study’s 

results it is possible to differentiate that work motivation is subjective and complex where 

employees’ own responsibility and participation in the workplace are significant. The 

experience of work motivation is shown to have a positive effect on employee’s well-being 

and health. Leadership is of great importance regarding the creation of employees work 

motivation. The view of health from a physical perspective remains since the leaders 

perceived this as an important part of the work environment. In summary, both leaders and 

employees have the vast opportunity to create work motivation in the workplace.  
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1. Introduktion  

Dagens arbete har för de flesta människor stor betydelse för hälsan då vuxna människor 

spenderar en stor del av livet på arbetsplatsen. Arbetet påverkar individens psykiska, fysiska 

och sociala hälsa och Erdogan, Bauer, Truxillo och Mansfield (2012) menar att 

arbetsplatsförhållanden i stor utsträckning påverkar individens allmänna välmående i livet. 

Enligt Erdogan et al. (2012) har arbetsglädje ett samband med livsglädje, vilket gör 

arbetsplatsen till en väsentlig plats att arbeta hälsofrämjande. Hälsa på arbetet begränsas då 

inte till en specifik plats utan har en stor betydelse för människan. Folkhälsomyndigheten 

(2014) fastställer även att de som har ett arbete i större utsträckning har en bättre hälsa än de 

som är arbetslösa. Hälsa på arbetsplatsen har tidigare utgått från ett förebyggande synsätt där 

skada och annan ohälsa ska undvikas. Preventiva förhållningssätt som dessa har dominerat 

sättet att arbeta med hälsa på arbetsplatsen. På senare år har ett mer främjande perspektiv på 

hälsa intagits, där fokus på promotiva strategier för att behålla och stärka hälsa i arbetslivet 

blivit betydelsefullt (Björklund, 2008). Arbetsplatsen har således förändrats genom tiden, där 

även digitaliseringen fått en större plats i dagens samhälle. Enligt Weman-Josefsson & 

Berggren (2013) ökar kontorsarbete i takt med det nya arbetslivet då allt mer arbetsuppgifter 

digitaliseras, vilket även kan vara en faktor till den förändrade synen på hälsoarbete. Dagens 

arbetsliv ställer således högre krav på att organisationer tar hand om sin personal på ett sätt 

som gör att balans skapas mellan arbetstid och fritid enligt Sturges och Guest (2004) då 

välmåendet som nämnt synnerligen påverkas av förhållanden på arbetet.  

  

Arbetsplatser är komplext sammansatta av olika relationer och kulturer vilket gör frågan om 

god arbetsmiljö ständigt aktuell. Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke och 

Torbiörn (2012) menar att det är genom arbete som människor och samhällen överlever och 

utvecklas, vilket också betyder att organisationer gynnas av en motiverad och tillfredsställd 

personalstyrka som vill prestera på arbetsplatsen. Därav är det av vikt ur ett 

ledarskapsperspektiv att finna faktorer som uppmuntrar medarbetarna till att prestera och 

samtidigt främja välmåendet för utvecklingen av en hållbar organisation (Björklund, 2008). 

Psykosocial arbetsmiljö är något som berör alla verksamheter och det är enligt lag 

arbetsgivarens uppgift att bedriva, undersöka och uppfölja arbetsmiljöarbete i enlighet med 

Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4). Enligt Losada och Heaphy (2004) skapar sociala relationer 

förutsättningar för ett meningsfullt arbete samt utveckling av den egna identiteten. 

Arbetsplatsen har genom detta en betydelse för den enskilde individen som person och inte 

endast i rollen som arbetstagare. Inre och yttre förhållanden på arbetet skapar utifrån detta 

förutsättningar för hälsa på arbetet. En stor del av en vuxen människas liv spenderas på arbetet 

och utifrån detta ses ämnet som högst relevant. Kännedom om vad ledare anser bidrar till 

arbetsmotivation samt hur de arbetar med arbetsmiljöfrågor utifrån de föreskrifter som finns 

gör denna studie till ett bidrag i hälsopedagogisk forskning.  

  

En bristande arbetsmiljö har enligt tidigare forskning en negativ inverkan på medarbetarnas 

hälsa (Lohela-Karlsson, Hagberg & Bergström, 2015). Trots kunskapen om arbetsmiljöns 

påverkan på medarbetarnas hälsa fortsätter den psykosociala arbetsmiljön att vara ett 

problemområde i verksamheter. Försämrad hälsa har en negativ effekt på prestationen och 

produktionen på arbetsplatsen (Lohela-Karlsson, Hagberg & Bergström, 2015), vilket gör det 

relevant att fokusera på arbetsmotivationen hos medarbetarna för att minska risken av en 

försämrad hälsa. Arbetsmotivation beskriver vad som driver och förklarar människors 
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beteende i relation till det givna arbetet och är en del av den psykosociala arbetsmiljön på 

arbetsplatsen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Vidare menar Weman-Josefsson och 

Berggren (2013) att motivation i arbetet är essentiellt ur ett organisationsperspektiv då 

arbetstagares engagemang och effektivitet i sin tur kan påverka produktionen. Motivation som 

fenomen och strävan efter att förstå detta fenomen har en månghundraårig historia inom 

exempelvis samhällsvetenskapen (Aronsson et al. 2012).  

  

Bristande kunskaper och forskning gällande psykosocial arbetsmiljö kan uppmärksammas i 

förhållande till kontorsarbeten då fysiska faktorer som exempelvis ergonomi, ljusinsläpp och 

buller ofta diskuteras. Fysiska förhållanden på arbetsplatsen kan utöver tekniska mätningar 

även vara subjektiva då arbetstagarnas psykosociala hälsa influerar upplevelsen av 

arbetsförhållandena (Lahtinen, Huuhtanen, Kähkönen, & Reijula, 2002). Trots forskningens 

fokus på den fysiska arbetsmiljön gällande kontorsarbeten visar detta att den psykosociala 

hälsan har en naturlig del i arbetsmiljöns olika dimensioner. Med grund i detta finns intresse 

av att studera arbetsmotivation på arbetsplatser i kontorsmiljö samt på vilket sätt chefer 

uppfattar att de har en inverkan på arbetstagarens motivation i sitt arbete. I studien benämns 

informanterna som både ledare och chef, då informanterna i studien har mandat till att fatta 

beslut samt innefattar en ledarroll.   

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att belysa chefers uppfattningar om vad som skapar arbetsmotivation på 

arbetsplatsen.  

  

Frågeställningar  

1) Vad uppfattar cheferna kännetecknar arbetsmotivation?  

  

2) På vilket sätt uppfattar cheferna att de arbetar med arbetsmotivationen hos 

medarbetarna?  

2. Bakgrund  

2.1. Psykosocial arbetsmiljö ur ett historiskt perspektiv  

Arbete har historiskt sett alltid skildrat en naturlig del av människors liv som över tiden 

övergått från tvång till en typ av självförverkelse (Aronsson et al., 2012; Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). Den arbetande människan saknade prestige och arbete skulle företrädesvis 

överlåtas slavar. Synen på arbete förändrades över tid från en mer teologisk grund till att se 

den sociala betydelsen av arbete och gemenskap i en kontext. Pejtersen och Kristensen (2009) 

menar att organiseringen av arbete har genomgått omvälvande förändringar under de senaste 

decennierna då digitaliseringen fått en betydande framväxt. Samhällets välfärdssystem är i 

dagens västvärld till stor del beroende av att den vuxna människan är yrkessam för att bidra till 

kollektiva insatser såsom omsorgsarbete (Aronsson et al., 2012). Människors arbetsuppgifter 

är idag fördelade på olika områden och kompetenser som alla ingår i en arbetsrelaterad 

kontext, det vill säga arbetsmiljön (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Arbetets betydelse 

har kommit att betyda mer än enbart utförande av uppgifter i utbyte mot ekonomisk 

kompensation och ses som en komplex sammansättning av relationer (Aronsson et al. 2012). 
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Arbetstagare och organisationer ställs inför nya krav då det moderna arbetslivet kräver 

kompletterande förklaringsmodeller och perspektiv, detta för att förstå hur olika faktorer 

påverkar människors hälsa och välbefinnande (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  

Dagens moderna arbete kräver en stor hängivenhet vilket har skapat en större relevans för den 

arbetande människan att balansera arbetslivet och privatlivet (Sturges & Guest. 2004). 

  

Dagens arbetsplatser har regler och lagar att förhålla sig till där arbetsgivaren är skyldig att se 

till att arbetet kan utföras utan risk för olycksfall eller ohälsa. Arbetsgivaren har således ansvar 

över arbetsmiljön, där medarbetarna ska kunna undvika riskerna genom vetskap om dem 

(Arbetsmiljöverket, 2017). För att skapa förståelse kring arbetsmiljöns effekter görs i många 

fall en distinktion mellan den faktiska arbetssituationen som den anställde vistas i, samt själva 

upplevelsen av situationen. Människor som befinner sig i samma situation eller har samma 

arbetsmiljövillkor kan därför uppleva dessa på olika sätt (Allvin, Mellner, Movitz & 

Aronsson, 2012). Samtliga arbetsplatser i Sverige ska enligt Arbetsmiljöverket (2015:4) utgå 

från AFS 2015:4 föreskrifter där “en god arbetsmiljö ska främjas och förebygga risk för ohälsa 

på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön”. Arbetsmiljöfrågor bör 

alltså vara aktuella i det dagliga arbetet samt en del av ledarens arbete för att bibehålla och 

skapa hälsa på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2015:4).  

  

2.2. Den psykosociala arbetsmiljöns inverkan på hälsa  

Den moderna arbetsplatsens framväxt med ökad teknologi och digitalisering har haft en stor 

inverkan på den psykosociala arbetsmiljön där förändrade arbetsvillkor påverkat individen 

likväl positivt som negativt menar Pejtersen och Kristensen (2009). Psykosocial hälsa beskrivs 

påverkas av en rad olika faktorer, där arbetsplatsen utgör en betydande roll för individen. 

Människor har olika personligheter och erfarenheter vilket gör att tolkningar varierar och 

situationer uppfattas på olika sätt (Lahtinen et al., 2002). Den psykosociala arbetsmiljön är ur 

ett helhetsperspektiv de upplevelser som individen har på arbetet, innehållande faktorer som 

exempelvis anställningsförhållanden, arbetsuppgifter och sociala relationer (Weman-Josefsson 

& Berggren, 2013). En koppling till människors hälsa kan här göras då dessa förhållanden är 

avgörande för välbefinnande på arbetsplatsen som i sin tur även påverkar livet utanför 

arbetsplatsen (Erdogan et al., 2012). Anställda som upplever en dålig arbetsmiljö påverkas 

direkt enligt Lohela-Karlsson, Hagberg och Bergström (2015) genom mindre lust eller 

förmåga att arbeta, vilket medför produktionsförluster för företaget. Vidare beskrivs en dålig 

arbetsmiljö vara kopplat till arbetsrelaterad stress, för höga krav, dålig organisationsstruktur, 

dålig arbetsplatskultur samt låg nivå av kontroll på arbetet (Lohela-Karlsson, Hagberg & 

Bergström, 2015).   

  

I Lindberg och Vinbergs (2012) studie framkom det att kommunikation mellan arbetstagare 

och arbetsgivare, delaktighet, gott ledarskap, hög kontroll av arbetet, rätt resurser gällande 

krav och feedback var indikatorer för hälsosamma arbetsmiljöer. Arbetstagarens individualitet 

och subjektiva uppfattningar är avgörande för dennes upplevelser och bör således beaktas. En 

god psykosocial hälsa bör ligga i en arbetsgivares intresse eftersom den påverkar 

arbetsproduktiviteten menar Björklund (2008). Ett viktigt verktyg för organisationer samt för 

folkhälsan i stort är Workplace health promotion (WHP) med det salutogena perspektivet som 

utgångspunkt, vilket används för att förbättra hälsan, öka arbetsmoral och produktivitet samt 

reducera sjukfrånvaro (Björklund, 2008; Wiman, Lydell & Nyholm, 2016). Konceptet med 
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WHP på arbetsplatser blir allt mer viktigt då framgångar i en organisation kräver en hälsosam, 

kvalificerad samt motiverad personalstyrka. Medarbetarnas psykosociala hälsa och 

arbetsmotivation påverkas i hög grad av arbetsrelaterade faktorer, där ledaren på olika sätt kan 

arbeta för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö. Detta kan vara genom att skapa ett 

stödjande klimat där medarbetarna i hög grad kan vara med och göra sin röst hörd i enlighet 

med Wiman, Lydell och Nyholm (2016).  

  

Arbetsmotivation utgör en övergripande faktor för psykosocial hälsa och arbetsförmåga där 

ledaren är betydelsefull och påverkar arbetsplatsens struktur och klimat. Inom arbets-och 

organisationspsykologin är det viktigt att identifiera villkor som gynnar både de anställda och 

organisationen i stort. En effektiv organisation kräver att de anställda är motiverade, där 

medarbetarnas resurser används av ledaren på ett ansvarsfullt sätt som kan gynna deras hälsa 

och välbefinnande samt motverkar höga stressnivåer (Aronsson et al. 2012). Samtidigt går det 

att skifta synsätt där arbetsmotivation hos anställda är viktigt för verksamhetens effektivitet 

och produktion (Grant, 2008).   

  

En studie av Andersen, Fishwick, Robinson, Wiezer, Mockałło och Grosjean (2017) visar att 

de viktigaste faktorerna för arbetsmotivation är socialt stöd från chefer, inflytande på 

arbetsplatsen samt socialt stöd från kollegor. Arbetstagare som får dessa behov tillgodosedda 

är därmed i större utsträckning benägna att arbeta i organisationer som investerar tid och 

engagemang för att främja en god arbetsplatskultur enligt Andersen et al. (2017). Vikten av att 

skapa en psykosocial arbetsmiljö där de anställda är nöjda diskuteras i studien, då de med 

stående eller gående arbeten har en högre chans att vara nöjda med sitt arbete även om 

sambandet var svagt. Samtidigt menar de att arbetsuppgifter som är tunga eller stressade kan 

påverka arbetstillfredsställelsen negativt.   

  

2.3. Ledarskapets betydelse för arbetsmotivation  

Arbetsmiljöverket (2016) menar att datorarbete ställer stora krav på individen såväl fysiskt 

som psykiskt då exempelvis många arbetsuppgifter kräver att många intryck behandlas 

samtidigt. Vidare är det enligt Arbetsmiljöverket (2016) arbetsgivarens ansvar att 

tillhandahålla goda verktyg som främjar en god arbetsmiljö. Ledarskapet har visat sig ha en 

större effekt på medarbetarnas välbefinnande än vad som tidigare varit vedertaget genom 

forskning. På senare år har longitudinella studier gjorts som visar på att ledarskapet inte endast 

påverkar prestation och resultat utan även nivån av närvaro, stress och välbefinnande hos 

medarbetarna (Aronsson et al., 2012; Weman-Josefsson & Berggren, 2013).   

  

En studie av Piccolo, Greenbaum, Den Hartog och Folger (2010) visar att ledarskapet har en 

stor betydelse för medarbetarna då en hög grad av arbetsmotivation skapar meningsfullhet i 

genomförandet av arbetsuppgifter. Studiens resultat påvisar att om ledaren injicerar ett etiskt 

förhållningssätt gentemot medarbetarna, ger medarbetarna möjlighet att medverka i 

organisatoriska beslut samt ger dem belöningar för utfört arbete påverkar ledaren arbetets 

betydelse för medarbetarna. Vidare menar Piccolo et al. (2010) att detta förhållningssätt 

påverkar i vilken grad medarbetarna anstränger sig i arbetet. Ett gott ledarskap kan således 

skapa välbefinnande på arbetsplatsen som även kan avspeglas i övrigt liv.  
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En studie av Pejtersen och Kristensen (2009) påvisar att hög kvalitet av ledarskap har ett 

positivt samband med medarbetares hälsa på arbetsplatsen. Pejtersen och Kristensen (2009) 

beskriver vidare att hög kvalitet av ledarskap samt socialt stöd från ledaren är de mest 

framstående faktorerna som visat sig förbättra medarbetarnas hälsa. Ledarskapets betydelse 

påverkar även medarbetarnas möjlighet till autonomi och därigenom skapandet av deras 

motivation på arbetet (Pejtersen & Kristensen, 2009; Piccolo et al., 2010). Eriksson (2011) 

menar även att en arbetsplats behöver stödjas av en underliggande struktur i verksamheten för 

att möjliggöra hälsofrämjande arbete. I en studie gjord av Wiman, Lydell och Nyholm (2016) 

tydliggörs det att ledaren måste göra plats samt prioritera hälsa på arbetsplatsen då det är en 

viktig arena för främjandet av hälsa. Ett hälsofrämjande ledarskap leder till arbetsmotivation 

och lojalitet bland medarbetarna vilket gynnar organisationen på sikt (Wiman, Lydell & 

Nyholm, 2016)  

  

Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1997:1160) är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för att 

skapa en tillfredsställande arbetsmiljö och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Således 

är chefen skyldig att aktivt arbeta med olika arbetsförhållanden på arbetsplatsen såsom 

kompetensutveckling och anställningsvillkor för att skapa möjligheter för hälsa på 

arbetsplatsen.   

  

2.4. Arbetsmotivation och lärande    

Under de senaste åren har utbildning och lärande som pedagogiskt forskningsfält i arbetslivet 

utvecklats. Arbetsplatsen som lärandemiljö har utvecklats då intresset för arbetstagares 

upplevelser av utbildning har ökat (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Pedagogik i 

förhållande till arbetets olika beståndsdelar påverkar medarbetares hälsa och välmående 

samtidigt som motivation och driv i arbetet till stor del skapas av möjligheter till lärande 

(Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Utveckling är ett begrepp som innebär konstanta 

förändringar och utmaningar vilket ställer krav på arbetsgivare och organisationer (Lindelöw, 

2016; Paloniemi, 2006). Kompetensutveckling bör således vara ett nödvändigt inslag på 

arbetsplatsen där exempelvis nya föreskrifter och målsättningar uttalas och bearbetas. 

Kompetensutveckling på arbetsplatsen bör vara anpassningsbar för att både erbjuda 

utvecklingsmöjligheter för de anställda samt organisationen i stort (Lindelöw, 2016). Potential 

till lärande på arbetsplatsen kan då skapa motivation hos individen, då Paloniemi (2006) 

skriver att välbefinnande uppstår när människor praktiskt får inkorporera nya kunskaper. 

Möjligheter för lärande på arbetsplatsen bör därför kontinuerligt urskiljas och inte vara statiska 

i en arbetsmiljö som är föränderlig. I en studie av Naquin och Holton III (2002) undersöktes 

hur personliga faktorer hade en inverkan på motivation för att förbättra arbete genom lärande. 

Studien visar att de anställdas motivation till lärande i stor grad påverkas av lärandets upplägg. 

Detta påvisar vikten av ledarens roll i skapandet av arbetstagarens motivation för viljan att lära 

sig på arbetet. Studien visar dock att arbetstagares individuella personlighet och 

arbetsengagemang påverkar sannolikheten för att lärande kan skapas samt implementeras på 

arbetet. Lärande sker inte endast genom organiserade utbildningar av arbetsgivaren utan 

lärande som sker kontinuerligt i grupp är av lika stor vikt (Sharratt & Usoro, 2003). Det 

vardagliga lärandet påverkas även av psykosociala faktorer såsom gemenskap med kollegor 

och tilliten till varandra. Lärande som sker i en gemenskap där olika kunskaper delas kan leda 

till ett större lärande än det som tillhandahålls av någon utanför gruppgemenskapen menar 

Sharratt och Usoro (2003). Lärande som erbjuds av ledaren kan därför vara mindre effektivt 
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än det informella lärandet som sker mellan personer, förutsatt att gemenskap och tillit är stark i 

gruppen. Det informella lärandets effektivitet påverkas således av omliggande faktorer såsom 

organisationsstruktur och gruppsammanhållning (Sharratt & Usoro, 2003). 

  

Medarbetare behöver feedback från chefen men det bör även finnas utrymme till självstyrning 

för att stimulera individens egna drivkrafter till motivation på arbetet (Deci & Ryan, 2008; 

Lindberg & Vingård, 2012). För att underhålla individuella och organisatoriska behov menar 

Lindelöw (2016) att medarbetarsamtal kan vara ett verktyg för utveckling av 

kompetensförsörjning. Samtalen kan identifiera utvecklingspotential samt ge utrymme för 

positiv och konstruktiv feedback mellan chef och arbetstagare. Feedback genom samtal som 

dessa kan genom detta möjliggöra ett kontinuerligt lärande och utveckling i arbetet för 

individer, då Berg och Chyung (2008) menar att individuellt lärande skapas via dialog.   

 

2.5. Sammanfattning av forskningsläget  

Sammanfattningsvis visar forskning på att den psykosociala arbetsmiljön har en betydelse för 

människors arbetsmotivation och hälsa (Andersen et al. 2017; Lindberg & Vingård, 2012).  

Om en arbetstagare upplever en god hälsa, presterar denne också bättre på arbetet och därmed 

högre arbetsmotivation (Lohela-Karlsson, Hagberg & Bergström, 2015; Lindberg & Vingård, 

2012). Ledarskapet visar sig även vara en bärande faktor för medarbetares hälsa och 

välmående på arbetsplatsen (Andersen et al., 2017; Arbetsmiljöverket, 2016; Björklund, 2008; 

Lohela-Karlsson, Hagberg & Bergström, 2015; Pejtersen & Kristensen, 2009; Piccolo et al., 

2010; Wiman, Lydell & Nyholm, 2016). Vidare visar forskningen att det finns ett samband 

mellan lärande och arbetsmotivation, där arbetsmotivationen påverkar viljan för 

kompetensutveckling (Naquin och Holton III, 2002) och lärandet påverkar arbetsmotivationen  

(Paloniemi, 2006). Prestation och produktion har visat sig stärkas i samband med en förbättrad 

hälsa (Lohela-Karlsson, Hagberg & Bergström, 2015; Grant, 2008).   

  

3. Teoretisk referensram  

För att svara på studiens syfte och frågeställningar inom fältet hälsopedagogik valdes 

Community of Practice, självbestämmandeteorin samt det salutogena perspektivet inklusive  

KASAM.  

3.1. Teoretisk utgångspunkt ur ett lärandeperspektiv  

En arbetsplats som främjar lärande ska enligt Berg och Chyung (2008) präglas av individers 

möjlighet att kontinuerligt expandera sitt lärande i samklang med andra. Arbetsplatsen är 

således en viktig plats för individer att lära sig och utvecklas (Björklund, 2008). Nedan 

presenteras studiens lärandeperspektiv med lärande i en gemenskap som utgångspunkt.  

  

3.1.1. Community of Practice  

Lärandeteorin Community of Practice (CoP) är framtaget av Jean Lave och Etienne Wenger 

och härstammar ur den pedagogiska teorin situerat lärande (Lave & Wenger, 1991). Den 

svenska översättningen av CoP är praktikgemenskap och utgångspunkten i teorin är att 

lärandet sker i sociala sammanhang tillsammans med andra individer.  
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Wenger (1998) beskriver att lärandet utgår ifrån en kollektiv gemenskap där individer 

tillsammans ingår i en lärprocess. I lärprocessen deltar individerna aktivt genom att dela 

erfarenheter och inställningar med varandra. Lärandet kan förstås i sociala sammanhang där 

människor samverkar med varandra i en gemensam kontext som blir en lärprocess.   

  

Arbetsplatsen är en gemensam kontext där ett lärande möjliggörs. Människor beskrivs som 

sociala varelser som är i behov av samverkan med andra individer för att mening och 

förståelse i en viss kontext ska skapas. Praktikgemenskap är när en grupp människor samlas 

kring en gemensam verksamhet och alla arbetar åt ett gemensamt mål. För att en 

praktikgemenskap ska ske menar Wenger (1998) att tre dimensioner behöver uppfyllas; 

ömsesidigt engagemang, förening av verksamhet och delad repertoar. CoP menar att 

samverkan och gemenskap med andra individer leder till ett lärande och i koppling till studien  

kan teorin analysera empirin. Relaterat till studien är det intressant att se hur 

praktikgemenskap skapas i kontorsmiljöer där arbetsrummen ofta kan vara avskärmade. 

Kietzmann, Plangger, Eaton, Heilgenberg, Pitt & Berthon (2013) menar att CoP inte behöver 

ske i fysisk miljö, utan kan ske mobilt, exempelvis via kommunikationssidor på internet eller 

via mobiltelefoner.   

  

3.2. Teoretisk utgångspunkt ur ett hälsoperspektiv  

Inom området hälsa beskriver Antonovsky (2005) begreppet salutogenes utifrån ett 

multidimensionellt kontinuum mellan hälsa och ohälsa, där individens bakgrund och 

egenskaper tas tillvara. För att kunna avgöra vad det är som bidrar till samt främjar individens 

hälsotillstånd utgår synsättet från ett helhetsperspektiv. Perspektivet tar därmed sin 

utgångspunkt i det friska och faktorer som orsakar och vidmakthåller en god hälsa. Hälsa i 

arbetslivet är således en betydelsefull del av individens välmående (Erdogan et al., 2012) där 

en chef i hög grad kan påverka. Lindström och Eriksson (2011) menar att det finns ett behov 

att att fokusera på hälsan som ett brett och positivt perspektiv, inte endast frånvaro av 

sjukdom. Hälsa inkluderar det fysiska, psykiska, mentala och spirituella välmåendet där 

individens handlingskompetens främjas av en form av aktivering och empowerment 

(Lindström & Eriksson, 2011).  

  

3.2.1. Känsla av sammanhang  

Ett sätt att se på vad som främjar hälsan på arbetsplatsen är Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang, (KASAM). Begreppet KASAM som myntades av Antonovsky (2005) utgår 

från det salutogena perspektivet som handlar om sambandet mellan vår psykiska hälsa och i 

vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. De tre 

komponenterna kan förklaras i arbetsplatskontexten genom; att visa sammanhang och struktur 

inom organisationen samt den omgivning den verkar i (begriplighet), att ha resurser som 

motsvarar de krav som ställs i arbetet (hanterbarhet) och att uppfatta de krav och utmaningar 

som medarbetarna ställs inför är värda sitt engagemang (meningsfullhet) (Antonovsky, 2005).   

  

Antonovsky menar att KASAM är av vikt för människans koppling till välmående och utgör 

en känsla av sammanhang genom delaktighet och förståelse (Antonovsky, 2005). En studie 

gjord av Feldt, Kinnunen och Mauno (2000) syftade till att synliggöra hur ändrade 

arbetsförhållanden leder till förändringar för medarbetarnas upplevda KASAM, samt hur detta 

påverkade individens välbefinnande. Resultatet påvisade att arbetsmiljön hade stor betydelse 
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och vid försämringar av arbetsmiljön försvagades den anställdes KASAM, vilket också var 

relaterat till försämring av välmåendet. Således är chefens förutsättningar för ett gott ledarskap 

som stärker arbetsklimatet betydelsefullt för medarbetarnas välbefinnande (Feldt, Kinnunen & 

Mauno, 2000). Individens välmående på arbetet, där skapandet av meningsfullhet är en viktig 

beståndsdel, kan även påverka arbetsmotivationen (Piccolo et al., 2010). Genom detta kan 

KASAM kopplas till arbetsmotivation som vår studie ämnar att undersöka.   

  

På arbetsplatsen kan en chef främja medarbetarnas hälsa och KASAM genom att bidra med 

konkreta förväntningar och krav, tillräckliga resurser och ett tydligt syfte med 

arbetsuppgifterna. Medarbetare som upplever sitt uppdrag som begripligt, hanterbart och 

meningsfullt kan därmed även gynna utvecklingen av organisationen i enlighet med Feldt, 

Kinnunen och Mauno (2000). Tangen och Conrad (2009) menar att det är en bra strategi för 

verksamheter då det främjar en hälsosam utveckling och skapar friskare arbetsplatser. För att 

skapa ett tydligt sammanhang för varje individ är det betydelsefullt att låta varje medarbetare 

bidra med tankar och idéer. Delaktighet för individen gynnar även den personliga 

utvecklingen vilket en ledare kan och bör arbeta aktivt med (Feldt, Kinnunen & Mauno, 

2000).  

 

3.2.2. Självbestämmandeteorin  

Teorin om självbestämmande (Self-Determination Theory) är en motivationsteori där 

individen i olika grader upplever sina handlingar som autonoma. Självbestämmandeteorin 

beskriver hur både individuella och sociala faktorer inverkar på motivation och välbefinnande 

(Deci & Ryan, 2008). De tre grundläggande behoven som beskrivs påverka individens inre 

motivation i arbetet är kompetens, autonomi och social meningsfullhet. När individen 

upplever gemenskap med andra människor, känner sig kompetent samt upplever att något är 

frivilligt ökar enligt självbestämmandeteorin sannolikheten för inre motivation och större 

självbestämmande (Deci & Ryan, 2008). Teorin i sammanhanget på arbetsplatsen används till 

att förklara hur cheferna använder förutsättningarna för att skapa de tre grundläggande 

behoven för den inre motivationen. Chefen besitter makten för att styra organisationen och de 

verktyg som behövs för att medarbetarna ska uppleva autonomi i arbetet (Deci, Olafsen & 

Ryan, 2017). Inre tillfredsställelse kan leda till självständig motivation. Självständig 

motivation ger enligt SDT mer positivt resultat än kontrollerad motivation. Självständig 

motivation uppstår även till följd av utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter (Deci & 

Ryan, 2008; Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin & Malorni, 2010).   

  

För att beskriva motivation utifrån självbestämmandeteorin används ett kontinuum där flera 

dimensioner förklaras. Den mest självbestämmande formen av beteendereglering är inre 

motivation, därefter uppmärksammas flera grader av yttre motivation medan amovationen är 

den minst självbestämmande formen av motivation (Deci, Olafsen & Ryan, 2017). Individer 

som upplever att de är självständiga och har valmöjligheter har en form av självbestämmande 

motivation, vilket dock kan minska om miljön uppfattas som kontrollerande och hindrande. 

Basbehoven behöver tillfredsställas där medarbetare på en organisation ges stöd för att fatta 

egna beslut eller uppmuntras till att skapa strategier på egen hand för problemlösning 

(Aronsson et al, 2012; Deci, Olafsen & Ryan, 2017).  

  

I Olafsen, Deci och Halvaris (2018) studie om självbestämmandeteorin undersöktes 

relationerna mellan ledarskapets behov, grundläggande psykologiska tillfredsställelser på 
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jobbet och arbetsmotivation. Resultatet visade att grundläggande psykologiska behov hade ett 

samband med arbetsmotivationen. Det framkom även en indirekt relation mellan behovet av 

ledarskap och arbetsmotivation, vilket Olafsen, Deci och Halvari (2018) ansåg vara viktigt för 

självbestämmandeteorins framtid i arbetsplatskontexten. Utifrån studiens resultat kan vår 

studie ses som en vidareutveckling av teorin med arbetsplatsen som arena och även i 

förbindelse till ledarskapsperspektivet.   

  

4. Metod  

4.1. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter & design  

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är konstruktivism som menas med att kunskap 

inte endast är individuellt konstruerad utan även i samspel med omgivande kultur och 

människor (Egidius, 2009). Studiens fokus på chefers uppfattningar om skapandet av 

arbetsmotivation på arbetsplatsen kan därför identifieras som konstruktivism. Vidare menar 

Egidius (2009) att verksamhetsintegrerat lärande är typiskt för konstruktivismen och är ett 

vanligt synsätt inom pedagogiken i IT-branschen. Språket är här centralt då konstruktivismen 

menar att verkligheten skapas då något uttalas och är således en process som ständigt 

förändras och konstrueras på nytt (Egidius, 2009).  

 

Studien är rörlig mellan teorier och empiri, vilket då kan beskrivas som abduktion. En 

abduktiv ansats är en kombination av induktion och deduktion (Pilhammar & Skywell 

Nilsson, 2017). Den abduktiva ansatsen baseras på att empirin insamlades via intervjuer där 

intervjuguiden var utformad efter viss anknytning till teorier. Efter analyseringen tillkom även 

andra slutsatser och teorier. Studiens design kan beskrivas som deskriptiv där en kvalitativ 

metod inrättats. En deskriptiv kvalitativ design kan framstå som fördelaktig då olika 

perspektiv och uppfattningar ska identifieras relaterat till människors beteenden (Neergaard, 

Olesen, Andersen & Sondergaard, 2009; Sandelowski, 2000). Studien ämnade att undersöka 

chefers uppfattningar om skapandet av arbetsmotivation på arbetsplatsen och lämpar sig då för 

den deskriptiva design som valts. Deskriptiva kvalitativa studier kännetecknas av intervjuer 

som metod för insamling av material, ofta utformade som semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor (Neergaard et al., 2009). Vår studie kan utifrån detta tydligt placeras inom 

området för deskriptiva kvalitativa studier. Deskriptiva studier avser att besvara frågor om hur 

något uppfattas eller förstås av olika individer, vilket menas med att dessa uppfattningar är 

subjektiva och uttrycker sig på varierande sätt utifrån vem det är som upplever dem 

(Sandelowski, 2000). Uppfattningarna bidrar då till en förståelse kring fenomenet 

arbetsmotivation samt hur detta kan skapas på olika arbetsplatser.   

  

4.2. Urval  

Studiens urval gjordes utifrån chefer med anställda i kontorsmiljö. De olika branscherna inom 

kontorsområdet varierade och var bank, marknadsföring, tillverkning och försäljning samt IT 

(se tabell 1). Urvalet var strategiskt då chefer valdes utifrån ett fokus på mångfald gällande 

ålder, kön, erfarenhet och antal anställda. Urvalet kan ses som ett kriterieurval då Marlow 

(2001) beskriver detta som ett urval med specifika kriterier. Antalet informanter (n=7), valdes 

utifrån kriterierna för lämplig urvalsstorlek (Öberg, 2015). Inkluderingskriterier var att 
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informanterna skulle ha någon typ av ledande position, arbeta i kontorsmiljö och ansvara över 

minst 10 anställda (se Bilaga 1). Exklusionskriterierna var att personer som inte hade en 

chefsposition ej fick deltaga i studien då den syftar till att studera arbetsmotivation ur ett 

ledarperspektiv.   

  

De sju informanterna hade olika befattningar (se tabell 1). Deras ledarskapserfarenheter 

varierande även från 5 år till 35 år. Det var 4 kvinnor och 3 män som deltog. Geografiskt sätt 

valdes företag som var avgränsade till en stad i Sverige. Då verksamheterna var av olika 

storlek hade en del kontor utspritt över hela världen medan andra hade ett kontor i den valda 

staden. Verksamheterna som informanterna arbetade inom varierade då vissa hade öppna 

kontorsytor medan andra hade individuella kontorsrum. Medarbetarnas arbetssätt skilde sig 

även åt då vissa arbetade i team och vissa arbetade i egna projekt.  

    

Tabell 1. Redogörelse för studiens informanter  

Informant 

=n  

Kön  Ålder  Ledarskaps-

erfarenhet  

Bransch  Befattning  

1  Kvinna  51  20 år  Marknadsföring  VD  

2  Man  53  31 år  IT  VD  

3  Kvinna  43  5 år  IT  Projektledare  

4  Man  54  28 år  Tillverkning 

och försäljning  

Försäljning- och 

marknadsdirektör  

5  Kvinna  61  35 år  Tillverkning 

och försäljning  

Marknadsdirektör  

6  Man  56  14 år  IT  Styrelseledamot  

7  Kvinna  51  7 år   Bank  Biträdande 

kontorschef  

  

4.3. Datainsamling  

Kvalitativ data och insamlingen av den fokuserar inte på mängd utan snarare på betydelsefulla 

variationer och innebörder i materialet som utvecklar ny kunskap eller utmanar förgivettagna 

uppfattningar om det som undersöks (Rennstam & Wästerfors, 2015). Datainsamlingen 

gjordes via sju enskilda intervjuer med chefer eller andra i ledande position i verksamheter 

inom den privata sektorn. Intervjupersonerna fördelades mellan författarna genom att en 

författare var ansvarig för tre intervjuer och resterande två författare hade ansvar för två 

intervjuer vardera. Att vara flera intervjuare i intervjusituationen menar Matteson och Lincoln 

(2009) skapar förtroende för informanten och är bra i situationer då tidsramen för rapporten är 
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pressad. På vardera intervju medverkade två författade av tre, där en fokuserade på 

intervjusituationen med informanten och den andra assisterade genom att kontrollera 

tidsramen för intervjun, förde eventuella anteckningar samt att såg till att forskningsämnet inte 

frångicks.   

  

Enskilda intervjuer är givande i situationer där syftet är att studera och samla kunskap om 

sociala och mänskliga erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2017), vilket i vårt fall var chefers 

uppfattningar av arbetsmotivation. Denna typ av kvalitativ forskningsmetod ämnar att 

sammanställa människors åsikter, uppfattningar och värderingar (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne, 2015) och svarar på syftet som var att belysa chefers uppfattningar om skapandet av 

arbetsmotivation på arbetsplatsen. Två intervjuare skapar möjligheter för en djupare 

komplexitet i det som sägs (Matteson & Lincoln, 2009) och kan då bidra till att stärka den 

empiri som samlas för att besvara studiens syfte. Enligt Öberg (2015) ska forskarrollen i 

kvalitativ forskning framträda som lyhörd och inte ta kontroll över informantens berättelser, 

vilket menas med att forskaren genom detta inte skapar en alltför djup relation med 

informanten men inte heller intar rollen som en främling. Författarna intog en lyhörd roll i 

intervjusituationerna och gav informanterna utrymme att utveckla sina svar utan att avbryta.   

  

4.3.1. Intervjuguide  

Intervjuer av olika slag, däribland semistrukturerade, fortsätter att vara den dominerande 

metoden för insamling av kvalitativ data (Dowling, Lloyd & Suchet-Pearson, 2016). Redan 

under den kvalitativa datainsamlingen bör forskaren inta en viss helhetssyn för att behålla sig 

inom ramen för det valda undersökningsområdet (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

Intervjuguiden som använts har därmed tillämpats som ramverk för undersökning av chefers 

uppfattningar kring arbetsmotivation. I genomförandet av intervjun användes en 

semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 2) innehållande öppna frågor. Användandet av 

öppna frågor syftar till att få svar som inte har givna svarsalternativ och skapar därmed större 

utrymme för bredare subjektiva svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Öppna frågor i 

intervjun lämpar sig då studiens syfte var att belysa chefers uppfattningar. Fördelen med 

semistrukturerade guider är att frågornas utformning är enhetliga där följdfrågorna utvecklas 

efter informanternas svar. Därefter delades frågorna in i teman för att förenkla guidens struktur 

och spegla studiens syfte. De teman som användes var: inledande frågor, hälsa, ledarskap, 

lärande och arbetsmotivation. Intervjumetoden leder till att informanterna behandlas likvärdigt 

med samma frågor och ger en känsla av att intervjun känns som ett naturligt samtal. I 

kvalitativa metoder uppmuntras intervjupersonen att berätta så mycket som möjligt om sin syn 

på verkligheten utan att vägledas något av intervjuaren (ErikssonZetterquist & Ahrne, 2015).   

  

4.3.2. Genomförande  

I uppsökandet av informanter användes företagssidor med avsikt att få kontakt och sedan 

skickades ett kortfattat följebrev med information ut (se Bilaga 1). Följebrevet innehöll 

studiens syfte med följt av ett informationsbrev där mer omfattande information angående 

studien gavs. Enligt Svensson & Ahrne (2015) ger informationsbrev deltagarna en chans till 

att skapa en förståelse för forskningen och betydelsen av deras medverkan. Innan 

genomförandet gjorde sig författarna förstådda om respektive företag och om de personer som 

skulle intervjuas. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det ökar samtalets kvalitet 

genom att visa intresse för den som ska intervjuas, speciellt inför personer med ledande 

position. Innan intervjuernas genomförande presenterade sig författarna samt gav information 
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kring upplägg, såsom tidsaspekten för intervjun, deltagarnas konfidentialitet samt gav tid för 

eventuella frågor. Ett intervjuschema användes för att försäkra att samma information delgavs 

samtliga informanter och för att inte frångå viktiga aspekter. En trygg och öppen miljö leder 

till att deltagarna känner sig respekterade och minskar risken att de känner sig dömda när de 

uttrycker erfarenheter (Dahlin-Ivanoff, 2015). Samtliga intervjuer var mellan 22-52 minuter 

långa och genomfördes på vardera chefs arbetsplats för att vidare skapa en trygg och öppen 

miljö. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att platsen för intervjun är en faktor som 

påverkar intervjusituationen utfallet av intervjun. Platsen valdes även med syftet att förenkla 

för informanterna samt skapa förutsättningar för en trygg miljö. Intervjuerna genomfördes 

under en tvåveckorsperiod. Samtliga sju intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon för 

att underlätta den kommande analysen av datan. Dowling, Lloyd och Suchet-Pearson (2016) 

menar att användandet av digitala verktyg för inspelning av intervjuer ger en större vidd på 

den information som insamlas och ger forskaren möjlighet att enkelt nå det som sades. Vidare 

menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att digitala verktyg är fördelaktigt då fokus 

läggs på att lyssna och vara lyhörd snarare än att föra anteckningar under intervjun. 

Inspelningarna möjliggjorde för författarna att i de första stegen i analysprocessen enkelt gå 

tillbaka till rådatan för att säkerställa befogenheten.  
 

4.4. Databearbetning och analys  

Noggrann granskning av data möjliggör att identifiera rådata och om det har något 

gemensamt, för att sedan koda samt sätta kategorier utefter det (Denscombe, 2016). Det 

inspelade datamaterialet från intervjuerna transkriberades ordagrant och individuellt genom att 

lyssna på ljudfilen. Författarna hade tillgång till samtliga transkriberingar för att möjliggöra en 

överblick över den samlade datan. Den transkriberade texten lästes sedan igenom grundligt ett 

flertal gånger för att skapa förståelse kring helheten och för att inte gå miste om betydlig text. 

Materialet analyserades sedan av författarna genom en konventionell kvalitativ 

innehållsanalys (se tabell 2), som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) används för 

att tolka texter som uppkommit genom bland annat intervjuer. Analysprocessen syftar till att 

utforska det insamlade materialet och urskilja upplevelser, erfarenheter och tankar hos 

individen. En gemensam tolkning av materialet är viktigt då alla tolkningar är subjektiva 

menar Lundman och Hällgren Graneheim (2017). De utsagor som redovisades är direkt 

kopplade till studiens syfte vilket författarna tog hänsyn till.   

  

Tabell 2. Utdrag från studiens kvalitativa innehållsanalys  

Meningsbärande enhet  Kodning  Underkategori  Kategori   

IP3 “Självklart visa den 

feedbacken direkt. Den kan man 

ju inte vänta med till 3 månader 

framåt, utan då behöver man ju 

en klapp på axeln liksom, fan 

vad du har ryckt upp dig och vad 

kul liksom och så.”  

Direkt feedback  

är viktigt  

  

Att bli sedd och  

lyssnad på  

  

Att vara mån om  

medarbetarna  
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IP1 “vi jobbar ju i en bransch 

som är väldigt föränderlig så för 

oss finns det inget annat, asså vi 

måste ha medarbetare som kan  

den sista tekniken//...// så för oss 

är det nästan ett  

existensberättigande att ha, jobba 

med kompetensutveckling”  

Kompetens- 

utveckling skapar 

kunniga och 

uppdaterade 

medarbetare  

Genom  

kontinuerlig 

utbildning  

  

En föränderlig 

arbetsmiljö  

  

IP5 “men annars är det väldigt 

mycket frihet under ansvar..  

väldigt mycket.”  

Frihet under ansvar  Eget ansvar  

  
Medarbetarnas 

gemenskap och 

självständighet   

  

Analysprocessen skedde i fem olika steg. Det första steget handlade om att skapa en 

meningsenhet utifrån den transkriberade texten, vilket menas med en meningsbärande del av 

innehållet som utgör grunden för analysen. Enheterna kondenserades sedan till kortare 

meningar, för att vara mer lätthanterliga, samtidigt som det centrala innehållet måste bevaras i 

meningarna där inget väsentligt får uteslutas i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 

Därefter försågs den kondenserade texten med koder, vilket beskriver meningsenhetens 

innehåll där materialet tolkades ytterligare. De tre första stegen utfördes individuellt av 

författarna men samtlig data var tillgänglig för alla att analysera och diskutera. Med hjälp av 

koderna kunde författarna gemensamt reflektera över datan, med hänsyn till 

meningsenheternas kontext för att sedan börja kategorisera. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att ingen data får falla mellan två kategorier och därför bör datan vara uttömmande och 

ömsesidigt uteslutande. Författarna tog ställning till detta då datan var tillgänglig för samtliga 

samt att en kontinuerlig diskussion fördes i kategoriseringen. De koder som hade liknande 

utsagor sammanfördes av författarna till tre kategorier, vilka var; En föränderlig arbetsmiljö, 

Att vara mån om medarbetarna och Medarbetarnas gemenskap och självständighet. 

Kategorierna återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna samt utgör de framträdande 

svaren utifrån studiens syfte och frågeställningar. Utifrån de tre kategorierna skapades sex 

underkategorier för att vidare förlänga och förtydliga resultatet (se tabell 3).  

 

4.5. Etiska överväganden    

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska de som deltar i forskningen vara fullständigt informerade 

kring den forskning som genomförs samt hur den kommer att användas. För att bedriva 

forskning ska fyra krav finnas som utgångspunkt; samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Informationskravet 

innebär att de berörda i forskningen ska vara informerade kring forskningens uppgift och syfte 

samt hur det övergripliga genomförandet ser ut. I samband med urvalsprocessen skickades ett 

informationsbrev till samtliga deltagare. Informationsbrevet innehöll övergripande information 

kring studien och intervjun, såsom tidsram och forskningsområde (se Bilaga 1). Utöver 

informationsbrevet gavs information om studien även muntligt i samband med intervjuernas 

genomförande, där deltagarna fick ta del av studiens syfte, utförande och verkställande. 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i forskningen har full rätt att bestämma över sin 

medverkan och har frihet att när som helst avbryta sitt bidrag till forskningen 
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(Vetenskapsrådet, u.å.). Innan samtliga intervjuer påbörjats fick informanterna läsa igenom 

samt skriva under en samtyckesblankett som författarna utformat utifrån de etiska ramarna 

inom samtyckeskravet (se Bilaga 3). Blankettens syfte var att tydliggöra intervjupersonernas 

rättigheter och för att säkerställa deras förståelse kring forskningen. Konfidentialitetskravet 

menar att uppgifter som på något sätt kan förknippas med deltagare i forskningen ska skyddas 

och inte vara tillgängliga för obehöriga (Vetenskapsrådet, u.å.). Uppgifter som på något vis 

kunde bindas till intervjupersonerna eller dess företag skyddades och anonymiserades samt 

delades endast mellan författarna. Nyttjandekravet utgår ifrån att uppgifter om enskilda 

personer samt insamlat material endast ska användas i forskningssyfte och inte utlånas 

utomstående (Vetenskapsrådet, u.å.). För att uppfylla samtliga krav raderades ljudfiler efter 

transkriberingen för att säkerställa intervjupersonernas anonymitet och integritet.   

  

5. Resultat   

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i kategorier som svarade på studiens syfte vilket 

var att belysa hur chefer uppfattar arbetsmotivation på arbetsplatsen. Kategorierna 

förtydligades med hjälp av underkategorier (se tabell 3) samt följt av exempel på 

meningsbärande enheter från informanterna. Samtliga kategorier har besvarat studiens syfte 

och frågeställningar om vad cheferna uppfattar kännetecknar arbetsmotivation och på vilket 

sätt cheferna uppfattar att de arbetar med arbetsmotivationen hos medarbetarna. 

Huvudkategorierna har brutits ned i underkategorier för att tydligt beskriva studiens resultat.  

    

Tabell 3. Kategorier  

Kategori  Underkategori  

En föränderlig arbetsmiljö  Genom kontinuerlig utbildning 

Med individuella drivkrafter  

Att vara mån om medarbetarna  Att bli sedd och lyssnad på  

Möjliggöra fysisk aktivitet   

Medarbetarnas gemenskap och självständighet  Att få vara delaktig  

Eget ansvar  

  

5.1. En föränderlig arbetsmiljö  

Denna kategori handlar om chefernas beskrivning av arbetsplatsen och den ständigt 

föränderliga arbetsmiljön. Cheferna beskrev att digitaliseringen kräver ständig utbildning för 

att kunna följa med i IT-branschens utveckling. Vidare beskrev de hur detta bemöttes via olika 

strategier där obligatoriska utbildningar var ett exempel, som även beskrevs påverka 

arbetsmotivationen positivt. Motivationen uppfattades påverkas av de individuella 
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drivkrafterna där exempelvis belöning såsom kompetensutveckling och lön framkom som en 

motivationsfaktor.   

  

5.1.1. Genom kontinuerlig utbildning  

För att möta utvecklingen inom kontorsbranschen och skapa motivation hos medarbetarna 

förklarade cheferna att en del av arbetsbeskrivningen bestod av obligatorisk utbildning.  

Kompetensutveckling skedde löpande och varierade beroende på anställningsformen. 

Cheferna förklarade att det ingick i den dagliga arbetstiden, där två timmar var avsatt för 

utbildning. Andra chefer beskrev att de hade obligatoriska resor som endast bestod av 

kompetensutveckling i tre dagar, 8 timmar om dagen. Det fanns även obligatoriska 

vidareutbildningar som medarbetaren var tvungen att genomföra för att behålla licenser.   

  
Jobbar man som IT-konsult så krävs det också att man ligger lite i försprång, alltså 

du ska veta de nya teknikerna, då det kommer ut nya programspråk, du ska hela 

tiden följa med i den utvecklingen, så då gäller det att du pluggar hela tiden vid 

sidan om. Så vi har ju tid för det som ingår i din arbetstid, att du ska hålla dig  
uppdaterad och kommer det bra utbildningar då kräver vi att de går dem   

– Informant 3 

Cheferna förklarade att de använder sig av bedömningsmatriser som verktyg för att bedöma 

kompetens och arbetsmotivation hos medarbetarna, och utefter det anpassas utbildningar som 

passar tillfället och individen. Vidare menar cheferna att utbildningarna även ska formas på ett 

sätt som gör att medarbetarna upplever det roligt och utvecklande. Cheferna uppfattade att 

medarbetarnas motivation påverkas negativt om de givna uppdragen upplevs som 

ostimulerande. Cheferna uppfattade att möjligheter till utveckling i arbetet var mer värt än en 

ekonomisk belöning. Cheferna uppfattade att kompetensutveckling och utbildning fungerade 

som en motivationsfaktor i arbetet, och använde möjligheten till utbildning för att behålla sin 

personal.   

  
Det är ju så, ska vi behålla den personalen vi har så måste vi vara väldigt bra på alla 

de här olika delarna för det är en enorm efterfrågan på, vi kan inte, i och med att vi  
har så mycket kompetensutveckling och sådant så kan vi ofta inte ge högst lön men 

vi kan ge väldigt mycket annat upptill och alla kommer ju med förslag   

– Informant 6 

  

5.1.2. Med individuella drivkrafter  

Cheferna uppfattade arbetsmotivation som olika drivkrafter hos medarbetarna som kan 

uttrycka sig på varierande vis. Arbetsmotivation uppfattades av cheferna vara att kunna gå till 

ett arbete som är roligt och stimulerande. Vidare menar de att arbetet ska vara något att må bra 

av och som motiverar en till ett bra arbete. Cheferna uppfattade att arbetsmotivation är när en 

medarbetare behöver använda all sin kompetens och glömmer bort tiden.   

Det är svårt att säga till någon att du ska vara motiverad för det är ju något du känner 

det kommer ju inifrån, och motivationen är ju så olika, för någon är  
motivation att få lön, nån annan är det att må väl på jobbet...för mig är ju 

motivationen mera en drivkraft, att jag styr över min dag, jag blir lyssnad på.. man 

är respekterad, man har ett tydligt mål  

– Informant 7 
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Medarbetarnas arbetsglädje och drivkrafter uppfattas av cheferna i slutändan handla om 

lönsamhet för det arbete som har utförts i företaget, som ett kvitto på arbetsinsatsen. 

Uppfattningen om arbetsglädjen inom kontorsbranschen lyftes även som en utmaning för 

cheferna.   

Det är ju snarare att, problemet är snarare att det här att det är så kul så att hur ska 

jag kunna få, hur kan jag tvinga dem att inte jobba med det de gör så de kan 

förbereda kompetensaktiviteter med sina kollegor istället  

– Informant 6 

5.2. Att vara mån om medarbetarna  

I kategorin behandlas chefernas påverkan gentemot medarbetarna hälsa och arbetsmotivation. 

Betydelsen av att vara mån om medarbetarna i olika situationer beskrivs som en stor del i 

arbetet för att motivera medarbetarna på arbetsplatsen. Vidare menar cheferna att möjliggöra 

fysisk aktivitet påverkar hälsan som i sin tur påverkar motivationen till ett bra arbete.   

  

5.2.1. Att bli sedd och lyssnad på   

Cheferna menar att rollen som ledare innebär att vara stöttande, lyhörd och närvarande inför 

medarbetarna där det även är viktigt att vara tillgänglig på ett sätt som gör att hierarkin uteblir. 

Cheferna beskrev ledarskap som att leda utifrån vad situationen kräver, där det ibland handlar 

om att vara mer tydlig i sin chefsroll och ibland bara lyssna och föra diskussionen vidare. 

Vikten av att vara en bra förebild som chef lyftes fram där misstag och fel som cheferna själva 

gör kan vara bra för medarbetarna att erfara. Cheferna beskrev hur kommunikation är av 

betydelse, där en öppen dialog och direkt feedback bör tillgodoses då alla människor har ett 

behov av att bli uppmärksammade och känna sig behövda. Cheferna uttryckte även att de har 

möjligheter att påverka medarbetarna och deras välmående på jobbet.   

 
Alltså det är ju fascinerande hur mycket en bra avdelningschef kan påverka sin 

grupp..både hur de mår och hur de trivs på jobbet..vilken motivation de har..och hur 

de faktiskt genomför sitt arbete 

– Informant 5  

  

Cheferna problematiserade skillnaden mellan att vara chef och ledare då tidsbristen kan vara 

ett hinder för ett gott ledarskap. Cheferna uppfattar att detta kan leda till att den operativa 

chefsrollen tar överhand och ledarrollen som innebär att driva medarbetarna samt deras 

utveckling framåt inte får lika stort utrymme. Vidare beskrev cheferna att tydliga mål ska 

finnas samtidigt som medarbetarna inte får pressas för hårt. För att få ett kvitto på 

medarbetarnas hälsostatus använder cheferna olika typer av frågeformulär. Cheferna uppfattar 

att de har möjlighet att erbjuda medarbetarna utbildning för att kunna utföra sina arbeten 

bättre, trivas och vilja stanna kvar i företaget.   

  

5.2.2. Möjliggöra fysisk aktivitet  

Cheferna beskrev att de uppmanar medarbetarna till att vara fysiskt aktiva där friskvårdsbidrag 

är en förmån som de själva väljer om de vill nyttja på exempelvis ett gym. Cheferna erbjuder 

även sina medarbetare att träna och vara aktiv på arbetstid där de uppfattar att det gynnar 

företaget på ett positivt sätt med välmående personal som är vid gott mod och därmed kan 
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prestera bättre. Detta kan vara genom en gemensam aktivitet på lunchrasten eller tillgängliga 

gymredskap på arbetsplatsen. Cheferna menar även att det är upp till medarbetarna att ta 

tillvara på de möjligheter kring hälsa som företaget erbjuder, samtidigt som de poängterade att 

det inte är något tvång.  

  
 Sen har vi ju som alla andra lite friskvårdsbidrag.. och massage för axlar och rygg 

och lite sådant, höj och sänkbara bord om man vill det...Vi har ett litet, köpt ett litet 

kontorsgym nu med lite redskap som vi hade genomgång nu här i fredags  

– Informant 6  

  

5.3. Medarbetarnas gemenskap och självständighet  

I kategorin identifieras medarbetarnas gemenskap och självständighet. Underkategorierna 

speglar de ämnen som cheferna uppfattade var kopplade till medarbetarnas arbetsmotivation. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar kunde chefernas uppfattningar urskilja 

underkategorier om att få vara delaktig samt medarbetarnas eget ansvar som en viktig del av 

arbetsmotivation.  

 

5.3.1. Att få vara delaktig  

En av underkategorierna var medarbetarnas delaktighet både på arbetsplatsen och utanför 

arbetsplatsen, då en gemenskap kan uppstå. Delaktighet beskrevs av cheferna som en 

betydelsefull del för skapandet av medarbetarnas arbetsmotivation. Cheferna uppfattar att 

gemensamma möten skapar en delaktighet hos medarbetarna där samtliga vet vad de ska göra 

men även vad de andra i verksamheten arbetar med. Cheferna uppfattade att delaktighet även 

skapar en trygghet på arbetsplatsen.  

 

Sen så är det ju även så här att vi går igenom hela dagen, hur det ser ut, alla vet vad 

alla ska göra, vilket också kan skapa en trygghet och lugn i företaget för man vet 

vilka som är på plats, vad som ska göras och vad som krävs av en  

– Informant 3  

  

Cheferna uppfattar även att det är viktigt att medarbetarna lär sig av varandra, då många 

arbetsplatser är utformade genom att medarbetarna har individuella ansvarsområden eller 

projekt. Genom att ha en platt organisation menar cheferna att det skapar mer engagemang och 

initiativtagande hos medarbetarna. Dialog mellan medarbetarna kan enligt cheferna skapa ett 

lärande på arbetsplatsen då kunskaper och kompetenser delas och tas emot. Genom denna typ 

av lärande kan det enligt cheferna ses som intern kompetensutveckling.   

 

Cheferna beskrev att gemenskap på arbetsplatsen skapades genom gemensamma fikapauser 

och möten där en öppen dialog mellan medarbetarna var betydelsefullt. Ett arbetsklimat som 

präglas av respekt, vänlighet och öppenhet uppfattade cheferna som en viktig del gällande 

medarbetarnas trivsel på arbetet. De förklarade även innebörden av medarbetarnas stöd till 

varandra där alla kan ta hjälp av varandra om det finns svårigheter kring en viss arbetsuppgift.  

  

Det skapas mycket av den kulturen som finns i företaget hur folk jobbar tillsammans 

och hur man hjälper varandra, stödjer varandra...inte bara i arbetsuppgifterna utan 

väldigt åt annat också //..// men även då att vara omtänksam och tänka på kollegor  

– Informant 6   
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Vidare uppfattade cheferna att det var viktigt för medarbetarna att ta pauser på arbetet för att 

må bra och skapa bättre relationer med sina kollegor. De beskrev även betydelsen av att ge 

varandra beröm för ett gott genomfört arbete då de har möjligheten att motivera varandra på 

arbetsplatsen. Utöver chefernas uppfattningar kring betydelsen av gemenskap begränsat till 

arbetsplatsen uttryckte de även vikten av att umgås utanför arbetet. Cheferna beskrev att 

umgänge utanför arbetstid stärker medarbetarnas relationer till varandra där livets alla 

beståndsdelar kan delas och skapa en djupare samhörighet. Vidare uppfattade cheferna att 

aktiviteter utanför arbetet anordnat av såväl företaget som medarbetarna hade en inverkan på 

arbetsmotivation där en gemenskap skapas i gruppen. De förklarade även att det alltid fanns en 

aktiv kanal som var tillgänglig för medarbetarna där det hände saker hela tiden. Medarbetarnas 

umgänge kan enligt chefernas uppfattningar påverka arbetsmotivationen positivt.  

  

5.3.2. Eget ansvar   

En av underkategorierna för medarbetarnas gemenskap och självständighet var hur cheferna 

uppfattar medarbetarnas egna ansvar över lärande och arbetsuppgifter i verksamheten, samt 

hur detta skapar arbetsmotivation. Cheferna beskrev att de kan ha svårt att veta vad 

medarbetarna behöver eftersom de inte sitter ner med dem varje dag i ett samtal, och därför 

behöver medarbetarna ta ansvar gällande sin personliga utveckling och vilka verktyg som 

behövs. Utbildningsmöjligheter menar cheferna finns både internt och vid förfrågning till chef, 

där medarbetarna själva kan komma med förslag på hur de vill och kan utveckla sig själva. 

Samtidigt beskrev cheferna att de har ett ansvar i att se medarbetarnas kunskapsluckor i 

kompetensen vid behov. Cheferna menar att det är roligt att se medarbetare växa i sin 

arbetsroll genom kompetensutveckling av olika slag. Vidare uttryckte de att deras möjligheter 

att erbjuda medarbetarna kompetensutveckling var stora men att det är medarbetarnas egna 

ansvar att ta tillvara på dessa möjligheter. Cheferna beskrev vidare att en driven medarbetare i 

större utsträckning får kompetensutveckling än en medarbetare som inte är driven.   

  

Utan det är mycket upp till dig själv, men det är också mycket upp till den närmsta 

chefen att identifiera luckor i kompetensen 

 – Informant 4  

  

Cheferna menar att medarbetarna har frihet under ansvar, där medarbetarna ges utrymme att 

äga sitt eget arbete men samtidigt ingå i en samhörighet i företaget. Cheferna uppfattar att 

flexibla arbetsplatser stärker motivationen till arbetet då det förenklar livspusslet eftersom 

vissa medarbetare värderar tiden hemma med familjen. Att ha flexibla arbetsplatser innebär ett 

egenansvar över arbetsuppgifterna då chefens tillgänglighet är begränsad menar cheferna. 

Egenansvaret blir större och större vilket uppfattas som bra för medarbetarnas känsla av att 

äga sitt eget arbete. Cheferna beskriver att medarbetarna ska veta vad de kan bestämma över 

och vad de vågar bestämma över. Medarbetarna uppmuntras till att ta egna beslut enligt 

cheferna.   

 
Ha egenansvar och på det sättet känna att man äger sitt arbete och man har ingen 

som står och hökar över dig och skriker på vad du ska göra utan man känner att 

man är sin egen men ändå att man ingår i ett företag som man ska lösa det här 

tillsammans, så det tror jag är viktigt  

– Informant 6    
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6. Diskussion  

Diskussionsavsnittet behandlar metoddelen där valda teorier diskuteras av författarna. Därefter 

följer en diskussion gällande styrkor och svagheter med studiens resultat i relation till 

bakgrund, tidigare forskning samt den teoretiska referensramen.  

  

6.1. Metoddiskussion  

Följande avsnitt är strukturerat utifrån trovärdighetsbegreppen giltighet, tillförlitlighet, 

delaktighet och överförbarhet. Begreppen används enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017) för att bevisa hur studien genom olika skeenden präglat metodvalen samt för att mäta 

studiens trovärdighet. Vidare beskrivs trovärdighet handla om förförståelse, där den bild som 

forskaren har av det fenomen som ska studeras ligger till grund för hur analysen utformas. 

Förförståelse inkluderar också teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter samt förutfattade 

meningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). För att kunna diskutera metodvalens 

styrkor och svagheter har författarna förhållit sig till detta för att undvika lösryckta 

resonemang.  

  

Den konstruktivistiska ansatsen för studien ämnade att samla in kunskap om människors 

konstruerade uppfattningar i enlighet med Egidius (2009), vilket stämmer överens med 

studiens val av insamlingsmetod där intervjuer användes för att svara på syftet om chefers 

uppfattningar kring arbetsmotivation. Författarnas förförståelse, kunskapen kring 

arbetsmotivation och hur det skapas, kan ha påverkat resultatet då tolkningar kan ha skett 

omedvetet. En konventionell innehållsanalys användes för att förhindra detta som syftar till att 

vara empirinära och minska risken för tolkning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Intervjuer beskrivs som en bra metod i en kvalitativ studie då de är av öppen karaktär där det 

inte finns en absolut och objektiv sanning (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015).   

  

Studiens kriterieurval var av strategisk karaktär då informanternas ålder, kön, erfarenhet och 

antal anställda fanns i åtanke för att skapa en mångfald i besvarande av studiens syfte och 

frågeställningar. Variationen på informanterna baserades på att få så många uppfattningar som 

möjligt om ämnet, vilket Denscombe (2016) menar är fördelaktigt för att få ett så brett och 

representativt urval som möjligt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar dock att vissa 

företag eller personer ibland inte vill delta i forskning av olika anledningar. Åtskilliga företag 

och chefer som lämpade sig för studiens kriterier kontaktades men ett flertal gav ej besked 

eller tackade nej till att medverka. Kriterierna på mångfald gällande exempelvis ålder fick till 

viss del frångås. Trots att en del aspekter av mångfald på studiens informanter frångicks blev 

exempelvis spridningen av ledarskapserfarenhet bred då en del hade lång erfarenhet och andra 

mindre. Kön och ålder varierade även på informanterna. Tidsramen för studiens genomförande 

var även pressad vilket vidare problematiserade urvalet. Om mer tid funnits hade det 

strategiska urvalet säkerligen kunnat stärkas, då fler potentiella informanter hade kunnat 

kontaktas med ytterligare fokus på mångfald. Val av urval och deltagare är en faktor i hur 

överförbar studien blir i förhållande till annan kontext (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). Vi anser att den spridning som informanterna fick i urvalet är giltigt i relation till syftet 

att undersöka chefers uppfattningar om att skapa arbetsmotivation.    
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För att hålla oss till studiens ämnesområde samt fördela maktpositioner närvarade två personer 

vid varje intervju. När två identiteter möts kan det bli antingen fruktbart eller så kan problem 

uppstå och detta kan inte förberedas i förväg menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). 

Trost (2010) menar att det kan vara negativt att närvara två intervjuare då det kan upplevas 

som ett maktövergrepp för den som intervjuas. För att undvika eventuella upplevelser som 

dessa genomfördes intervjuerna på chefernas egna arbetsplatser för att stärka deras känsla av 

trygghet samt jämna ut maktförhållanden. I en av intervjusituationerna kändes mötet stelt 

vilket vi som intervjuare upplevde som utmanande då samtalet inte kändes naturligt. Vid detta 

tillfälle var det fördelaktigt att vara två intervjuare för att skapa en trygg miljö, vilket även 

Matteson och Lincoln (2009) menar. Vidare kan det vara fördelaktigt att vara två intervjuare 

för att minska risken för att inte förstå då chefer kan ha ett “eget språk” (Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne, 2015). Intervjuaren kan även vara så insatt i intervjusituationen och frågorna så att 

eventuella betydelsefulla riktlinjer misstas. På så vis kan den andra personen som iakttar 

intervjun fånga upp det.   

 

Tiden för intervjuerna avsåg att vara ca 30 minuter långa men varierade mellan 22-52 minuter. 

Då studiens syfte är att sammanställa informanternas uppfattningar gällande ämnet 

arbetsmotivation har variationen på tidsåtgången inte haft någon betydelse för resultatet. 

Vardera informant fick sitt önskade utrymme för att utveckla svar på frågorna då det gav 

empiri till studien, vilket resulterade i den varierade tidsåtgången. Trost (2010) menar att 

informanter gynnas av att inte ha någon tidspress då det minimerar risken för att viktig data för 

studien faller bort. Samtliga informanter gavs trots variationen i tid möjligheter till att utförligt 

besvara frågorna som ställdes, vilket författarna anser gjorde att både den kortaste och den 

längsta intervjun var så uttömmande som möjligt.  

  

Den konventionella innehållsanalysen användes i syfte att minska egna tolkningar i enlighet 

med Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Fördelen med analysen har varit att författarna 

tillsammans har diskuterat fram de olika kategorierna som presenteras, vilket stärker studiens 

trovärdighet då subjektiva tolkningar reduceras och resultatet inte färgas av enskilda 

uppfattningar. En konventionell innehållsanalys utförs ofta under begränsade perioder vilket 

gör att trovärdigheten kan ifrågasättas, då exempelvis återkommande observationer och 

kontinuerliga uppföljningar skapar större trovärdighet i resultatet (Hsieh & Shannon, 2005). 

Trots detta var användningen av en konventionell innehållsanalys adekvat i förhållande till 

studiens syfte. Enligt Hsieh och Shannon (2005) ska kategorierna som tas ut i en konventionell 

innehållsanalys inte förutses utifrån förförståelse eller förutfattade meningar, utan uppkomma 

ur den samlade empirin. Detta kan jämföras med studiens förhållningssätt till analysprocessen 

där kategorier skapades ur en objektiv syn på materialet vilket skapar trovärdighet gällande 

studiens resultat.  

  

Tillförlitligheten stärks även i samband med den korta tidsåtgången i studien, då Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) menar att det kan uppstå inkonsekvenser om stora datamaterial 

samlas under lång tid, eftersom risken finns att fokus från ämnet kan försvinna. Studiens 

enskilda intervjuer som insamlingsmetod syftade till att belysa chefers uppfattningar om att 

skapa arbetsmotivation. Intervjumetoden med semistrukturerad intervjuguide gav en djupare 

beskrivning av chefernas uppfattningar och lämpade sig till studiens syfte och frågeställningar. 

Användningen av de semistrukturerade intervjuguiderna avsåg att stärka studiens giltighet då 

frågorna var formade för att få svar på det studien ämnar att studera. Tillförlitligheten av 

studien anser författarna även vara tillgodosedd då frågorna var i enlighet med studiens syfte.   
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Studiens överförbarhet är problematisk i förhållande till den konstruktivistiska ansatsen då 

informanternas svar är individuella, samtidigt som ett samlat trovärdigt resultat presenteras. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att resultatet ska kunna förflyttas till andra 

kontexter och grupper när det gäller överförbarhet i en kvalitativ studie, vilket författarna 

menar att studiens resultat kan göra. Uppfattningar kring ett fenomen kommer dock alltid 

förbli subjektiva vilket gör att resultat i viss mån kan variera beroende på kontexten.  

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att det i slutändan är upp till läsaren att tolka 

om resultatet från den kvalitativa studien kan överföras till andra sammanhang eller inte.   

  

6.2. Resultatdiskussion  

Ur resultatet från chefernas uppfattningar av vad som skapar arbetsmotivation på arbetsplatsen 

framkom det tre kategorier och sex underkategorier. Kategorierna; En föränderlig arbetsmiljö, 

Att vara mån om medarbetarna samt Medarbetarnas gemenskap och självständighet svarar på 

frågeställningen om vad cheferna uppfattar kännetecknar arbetsmotivation. Underkategorierna 

till respektive kategori var; genom kontinuerlig utbildning, med individuella drivkrafter, att bli 

sedd och lyssnad på, möjliggöra fysisk aktivitet, att få vara delaktig och eget ansvar. 

Underkategorierna svarar på frågeställningen om på vilket sätt cheferna uppfattar att de arbetar 

med arbetsmotivationen hos medarbetarna. I resultatdiskussionen presenteras ovanstående i en 

löpande diskussion där samtliga kategorier sammanvävs i förhållande till kontexten 

arbetsmotivation ur ett chefsperspektiv i kontorsmiljö.  

  

Arbetsmotivation som undersökningsområde valdes utifrån den kunskapslucka som kunde 

identifieras gällande motivation på arbetsplatsen. Enligt Yang, Ming, Ma & Huo (2017) är 

motivation ett ombytligt fenomen som kan förändras över kort tid. Undersökning av 

arbetsmotivation och forskning kring det har därför en typ av ovisshet eftersom människans 

motivation är ständigt föränderlig. Uppfattningar om arbetsmotivation kan säkerligen variera 

under kort tid samtidigt som den direkta upplevelsen av arbetsmotivation, som i detta fallet är 

medarbetarnas, även är ständigt föränderlig. Touré-Tillery och Fishbach (2014) menar 

exempelvis att motivation kan förändras under 20 minuter, där någon skulle kunna vara 

motiverad till fysisk aktivitet för att sedan 20 minuter senare inte vara det. Detta visar på att 

motivation i stor utsträckning är rörligt vilket studiens resultat visar då cheferna uppfattar 

arbetsmotivation som något som bör arbetas med kontinuerligt. Arbetsmotivation är således 

ett komplext fenomen och de teoretiska utgångspunkterna diskuteras utifrån olika perspektiv.   

  

I resultatet går det att urskilja att situerat lärande är en viktig del av arbetsplatsens 

verksamhetsstruktur. Cheferna beskrev att en del av den interna kompetensutvecklingen 

skedde via delaktighet i verksamheten och när medarbetarna delade med sig till varandra. 

Arbetsplatsen idag är en gemensam kontext där lärande kan skapas bland individer genom 

samarbete och kommunikation (Berg, 2008). Socialt stöd från chefer och kollegor samt 

inflytande på arbetsplatsen har visat sig vara den främsta anledningen till att medarbetare 

känner hög arbetsmotivation (Andersen et al., 2017). En organisation där medarbetarna själva 

har ett större ansvar över sina arbetsuppgifter, där makten och inflytandet är jämnt fördelat kan 

ses som en platt organisation. En sådan organisationsform omnämns av cheferna som något 

positivt samt gör att beslutsbefogenheten kryper nedåt i hierarkin, där fler får chans att göra 

sin röst hörd i enlighet med Wiman, Lydell och Nyholm (2016). Ur ett annat perspektiv kan en 

platt organisation påverka arbetsmotivationen hos medarbetarna då de inte alltid har någon 
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nära chef att vända sig till, vilket kan påverka trivseln negativt och i sin tur individens hälsa 

(Antonovsky, 2005). I kontorsmiljö kan ämnet om delaktighet och gemenskap ses som 

problematiskt då de egna kontorsrummen och skärmarna kan skapa ensamarbete. Cheferna 

uttrycker därmed vikten av att ordna gemensamma aktiviteter eller tillfällen för arbetsgruppen 

att bli sammansvetsade och på så vis känna sig delaktiga. Det kan också skapa den trygghet 

som människor behöver, inte minst på arbetsplatsen där mycket tid spenderas i enlighet med 

Björklund (2008).   

  

Individen utvecklar en lärprocess i en gemensam kontext med andra, vilket teorin om CoP 

beskriver. Kietzmann et al. (2013) har vidareutvecklat teorin CoP efter samhällets utveckling 

gällande digitaliseringen av arbetsuppgifter. Kietzmann et al. (2013) problematiserar CoPs 

betydelse kring det fysiska närvarandet i gemenskapen och menar att CoP även kan skapas via 

mobila enheter, såsom mobiltelefoner. Cheferna beskrev att det aldrig var tyst i verksamheten, 

det fanns möjligheter till att ständigt vara delaktig i arbetet, och att det uppfattades skapa 

positiv gemenskap i arbetet. Kietzmann et al. (2013) menar dock att det ständiga deltagandet 

kan leda till ohälsa och stress då det sätter press på anställda att konstant närvara. Trots detta 

kan CoP uppstå utanför en fysisk miljö och skapa arbetsmotivation, då cheferna beskrev att de 

exempelvis använde sig av olika kommunikationskanaler. Wenger (1998) menar att CoP 

handlar om hur människor lär sig av varandra i en social interaktion. Informanterna beskrev 

intern kompetensutveckling, ett utbyte av kunskap mellan medarbetarna på arbetsplatsen, som 

en viktig del av organisationens arbete med kompetensutveckling, vilket illustrerats i kategorin 

om en föränderlig arbetsmiljö. Sharratt och Usoro (2003) menar dock att människors 

kompetenser alltid är subjektiva och när de delges till andra är kompetenserna formade på ett 

vis som passar just den individen och inte mottagaren. Utbyte av kunskap på arbetsplatsen kan 

alltså inte alltid vara fördelaktigt utan även skapa förvirring då alla människor uppfattar saker 

olika. Vidare menar Sharratt och Usoro (2003) att utbyten av kunskap bör ske ansikte mot 

ansikte eftersom en konversation kan ta plats där mottagaren av kunskapen istället kan skapa 

sin egen version av lärande snarare än att det överförs i en subjektiv form. Trots detta menar 

Kietzmann et al. (2013) som nämnt att CoP inte behöver ske i en fysisk miljö utan även via 

kommunikation på internet. Genom detta kan intern kompetensutveckling ses som komplext 

då dess effektivitet är beroende av flertalet omliggande faktorer, där lärandets effektivitet är 

beroende av personen som tar emot det.  

  

Cheferna beskrev att de yngre medarbetarna på företagen gärna vill visa en stor entusiasm 

genom att stanna kvar länge på arbetsplatsen och allmänt göra ett gott arbete. Cheferna 

uttryckte även att motivation inte är något problem, problemet är snarare att få medarbetarna 

att undvika övertidsarbete. Gillberg (2010) menar att självförtroende och den individuella 

förmågan att styra mellan val och möjligheter utgör en allt mer avgörande selekterande 

mekanism i arbetsmotivationen. Vidare beskriver Gillberg (2010) att de individualiserade 

villkoren öppnar upp för möjligheter att bli framgångsrik, men baksidan av individualiseringen 

kan få en påföljd av utmattning och prestationsångest. Dock beskrivs autonomi vara en viktig 

beståndsdel gällande skapandet av motivation (Deci & Ryan, 2008) och chefernas 

uppfattningar kring vikten av autonomi i arbetet kan då kopplas till det salutogena perspektivet 

då Lindström och Eriksson (2011) menar att fokus bör finnas på hälsa ur en positiv synvinkel 

och inte endast som frånvaro av sjukdom. Cheferna uppfattade att arbetsmotivation till stor del 

skapades av medarbetarnas möjlighet till autonomi som kunde bildas genom chefernas 

främjande av detta. Således är medarbetarnas egna ansvar även  positivt då det främjar 

möjligheter för skapandet av motivation på arbetet.   
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Cheferna beskrev att en driven medarbetare i större utsträckning får kompetensutveckling än 

en medarbetare som inte är driven. Detta kan sätta stor press på individen att själv ha viljan att 

utveckla sig och att se till att komma med förslag. Deci och Ryan (2008) menar att inre 

arbetsmotivation kommer när individen upplever autonomi, känner sig kompetent och känner 

gemenskap med andra människor. Autonomi är alltså inte den enda komponenten som är 

avgörande för arbetsmotivation, utan gemenskapen och relationen till andra påverkar detta. 

Således är det av vikt att relationen mellan chef och medarbetare är fungerande för att 

medarbetarna ska ha förutsättningarna för att uttrycka sin vilja till kompetensutveckling.  

Individer besitter personligheter som yttrar sig på olika sätt och på så vis kan det även påverka 

hur engagemanget till kompetensutveckling uttrycker sig. Motivation kan även variera från 

dag till dag och är ständigt föränderlig (Yang et al., 2017; Touré-Tillery & Fishbach, 2014).   

  

Individens egna engagemang till arbetsuppgifter påverkas enligt Yang et al. (2017) av 

autonomi, feedback från chef samt socialt stöd. Att vara mån om medarbetarna och  

verksamheten påverkar möjligheten till självbestämmande (Yang et al., 2017; Andersen et al., 

2017) och i studien beskrev cheferna att ett ledarskap med en god kommunikation och 

tillgänglighet var betydelsefullt för att förhindra hierarkiska förhållanden i företaget. De 

beskrev dock att tidsbristen till att agera ledare istället för chef emellertid var bristande. Enligt 

Pejtersen och Kristensen (2009) är tillgängligheten för chefer väsentligt för att medarbetaren 

ska känna stöd i sitt arbete.   

  

Studiens fokus låg på den psykosociala hälsan med inriktning arbetsmotivation, och i resultatet 

framkom det att den fysiska aspekten består och är en väsentlig del av arbetsmotivation. 

Anledningen till detta kan vara att arbetsgivare har skyldighet att även arbeta med särskilda 

föreskrifter som finns gällande bildskärmsarbete. Föreskrifterna upprättade av 

Arbetsmiljöverket (1998:5) behandlar exempelvis betydelsen av rätt utrustning, ljusreglering 

och ergonomi (AFS 1998:5). Vidare föreskrifter av Arbetsmiljöverket (2012:2) finns kring 

belastningsergonomi som syftar till att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska vara utformade på 

ett sätt som förebygger risker för hälsofarliga belastningar (AFS 2012:2). Det är 

arbetsgivarens uppgift att upprätthålla dessa föreskrifter för en god arbetsmiljö (AFS 1998:5; 

AFS 2012:2) och kan vara en förklaring till att cheferna uppfattade detta som en viktig del i  

arbetsmiljöarbetet i koppling till arbetsmotivation.  

  

Chefer har ett ansvar att aktivt arbeta med och följa upp medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen 

enligt Arbetsmiljöverket (AFS 1998:5; AFS 2012:2; AFS 2015:4) vilket kan förklara deras 

uppfattningar om det fysiska perspektivet som viktigt på arbetsplatsen då föreskrifterna 

innehåller riktlinjer kring detta. Chefers uppfattningar kring vikten av medarbetarnas 

möjligheter till fysisk aktivitet kan även ses som främjande, då Wiman, Lydell och Nyholm 

(2016) menar att möjligheter att delta i förebyggande aktiviteter som dessa även är 

hälsofrämjande. Chefernas uppfattningar kring ämnet skulle därmed kunna kopplas till det 

salutogena perspektivet på hälsa då Antonovsky (2005) menar att perspektivet fokuserar på det 

som upprätthåller och stärker det friska. Föreskrifternas fokus kan mestadels ses som 

förebyggande där ohälsa ska undvikas (AFS 1998:5; AFS 2012:2). Cheferna uppfattade att de 

fysiska aspekterna på arbetsplatsen var viktiga och det tyder på att cheferna uppfattar att goda 

förutsättningar i den fysiska arbetsmiljön främjar skapandet av arbetsmotivation. 

Förebyggande förhållningssätt som exempelvis läkarundersökningar kan därmed bli främjande 

för hälsan om chefer erbjuder medarbetarna möjligheter att själva kontrollera och följa upp sin 
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hälsostatus i enlighet med Aronsson et al. (2012). Detta förenar sig även med att chefernas 

uppfattningar om medarbetarnas egna ansvar på arbetsplatsen skapar arbetsmotivation. För att 

främja hälsa på arbetsplatsen erbjuds ofta medarbetarna gratis träning på arbetstid eller 

fruktkorgar som ställs fram. Chefers uppfattningar var att möjligheterna för detta måste finnas 

på arbetsplatsen då individer är olika och motiveras på olika sätt. Enligt Andersen et al. (2017) 

spelar det dock mindre roll i relation till medarbetarnas arbetsmotivation. Därmed kan fysiska 

aspekter inte mätas med psykiska faktorer då arbetsmotivation till stor del har med det mentala 

välmåendet att göra (Andersen et al., 2017).   

 

Cheferna beskrev hur de vill att medarbetarna själva ska ta ansvar för sin delaktighet i 

verksamheten, samtidigt som cheferna kommer med stöd och närvaro som förutsättningar för 

att det ska ske. En metod för att främja den psykosociala hälsan utifrån ett salutogent 

perspektiv är Workplace health promotion (WHP) som enligt Björklund (2008) en ledare med 

fördel kan använda sig av. En ledare som har viljan att följa upp och arbetar med att främja 

medarbetarnas psykosociala hälsa på arbetsplatsen följer också de regelverk som finns enligt 

Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4). Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan ledarskapets 

betydelse för medarbetarnas välbefinnande beskrivas som stort då även arbetsmotivationen 

påverkas av att chefen är mån om medarbetarna. Delaktighet och gemenskap bidrar och 

stärker individens känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005) vilket cheferna arbetar med att 

skapa genom gemensamma mål där medarbetarna får vara delaktiga. I chefernas uppfattningar 

ses medarbetarna som en samlad grupp vilket kan försvåra användandet av KASAM eftersom 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan uttrycka sig olika för olika individer. 

Antonovsky (2005) diskuterar ofta KASAM utifrån ett individuellt perspektiv vilket kan göra 

att användandet av teorin kan ses som bristfälligt. KASAM kan därmed medföra svårigheter 

för cheferna eftersom det kan vara svårt att identifiera varje medarbetares individuella känsla 

av sammanhang.   

  

Samhällets utveckling innebär att arbetsplatser ständigt förändras och Gillberg (2010) menar 

att verksamheter behöver bemöta detta för att vara konkurrenskraftiga. Cheferna beskrev att de 

hade kontinuerlig utbildning i verksamheten för att motivera medarbetarna till att stanna kvar. 

Kontinuerlig utbildning som ingår i arbetsuppgifterna är också gynnsamt för verksamheten för 

att möta samhällets förändringar. Vidare har samhällets globalisering och ökad användning av 

teknik lett till en individualisering av arbetet (Gillberg, 2010). Med detta ökar arbetslivets krav 

på individen där arbetstagarna mer och mer står ensamma i sitt arbete. Cheferna beskrev att 

medarbetarna hade eget ansvar över att bådadera uttrycka behoven av verktyg för 

arbetsinsatser samt viljan att vidareutbilda sig. Vidare beskrev cheferna att egenansvaret var 

något som motiverade medarbetarna i sitt arbete där de själva kan styra över arbetsuppgifterna. 

Ett exempel på egenansvar var att de hade flexibla arbetsplatser som kunde förenkla 

livspusslet med familjen. Giddens (1996) menar dock att det ökade egenansvaret i 

arbetsuppgifterna är en påföljd av att kollektiva strukturer, där olika förhållanden såsom 

klasstillhörighet och familjeliv har minskat i betydelse för människor. Detta är motsägelsefullt 

till chefernas uppfattningar av flexibla arbetsplatser, men som också visar på olika perspektiv 

gällande förhållandet mellan arbetsliv och familjeliv. Möjligheten till ett flexibelt arbete 

beskrevs vara positivt i syftet att det förenklar livspusslet för medarbetarna och på så vis 

skapar arbetsmotivation. Kietzmann et al. (2013) menar att det som ses som möjligheter även 

kan skapa ohälsa då gränserna för arbete suddas ut. Ett arbete som kan ske via mobila enheter 

kan då skapa osäkerheter för individen när arbetet är färdigt för dagen. Kontorsmiljöer kan ses 

som en individualiserad arbetsplats då ansvaret över arbetsuppgifterna ofta ligger på den 
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enskilde individen. Individualiseringens betydelse för socialt stöd uppges vara lågt enligt 

Bolin & Höckertin (2016) och menar att möjligheterna för sociala relationer på arbetsplatsen 

således kan bli problematiskt i kontorsmiljöer. Wilhelmson (2010) menar även att det är 

faktorer som kan redogöra för en god hälsa, där chefen står för förmedlingen av detta, skapar 

förutsättningar i arbetsplatssammanhang.   

  

Autonomi är den störst betydande delen i självbestämmandeteorin som förklarar 

arbetsmotivation (Deci & Ryan, 2008). Cheferna uttryckte att det var upp till medarbetarna att 

berätta om de vill gå en utbildning och motivera varför. Det var även ett egenansvar över att se 

till att en har rätt kompetens som motsvarar verksamheten och dess mål. Trots informanternas 

uppfattningar om autonomi som viktigt gällande skapandet av arbetsmotivation skulle 

medarbetarna kunna tycka annorlunda, då Sharratt och Usoro (2003) menar att alla 

upplevelser är subjektiva. Om studien istället haft ett medarbetarperspektiv hade resultatet 

eventuellt varierat från chefernas uppfattningar och därmed hade självbestämmandeteorins 

lämplighet kunnat diskuteras. Egenansvar är även en stor och betydande del av 

arbetsmotivation enligt självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2008). 

Självbestämmandeteorin har länge behandlat ämnet om anställdas motivation och dess 

koppling till organisationens allmänna välmående och prestanda (Deci, Olafsen & Ryan, 

2017). Teorin var således adekvat i syftet att undersöka chefers uppfattningar om skapandet av 

arbetsmotivation på arbetsplatsen. Teorins användning har främst bevisat autonomi som en 

viktig beståndsdel av arbetsmotivation i kontorsmiljö då informanterna i stor utsträckning 

benämnt detta som betydelsefullt då medarbetarnas egna ansvar på arbetsplatsen framkom ur 

analysen.   

  

6.3. Slutsatser och implikationer  

I förhållande till studiens syfte och frågeställningar kan ett flertal slutsatser dras. Resultatet 

visade att olika typer av lärande på arbetsplatsen har en stor betydelse för arbetsmotivation i 

kontorsmiljöer. Kontinuerlig utbildning i verksamheten och dialog mellan medarbetare kan 

skapa kompetensutveckling. Resultatet visar utifrån chefers uppfattningar att chefer har en stor 

inverkan i skapandet av arbetsmotivation och hälsa genom att vara mån om medarbetarna. 

Cheferna uppfattade att medarbetarnas arbetsmotivation påverkas av individuella drivkrafter. 

Chefernas förhållningssätt gällande kommunikation och lyhördhet visade sig ha en påverkan 

på medarbetarnas arbetsmotivation, likväl som möjligheter till fysisk aktivitet gynnar företaget 

då friska och motiverade medarbetare skapar produktivitet. Vidare identifierades 

medarbetarnas delaktighet och gemenskap på arbetsplatsen som viktiga beståndsdelar där 

cheferna uttryckte att gemenskap på och utanför arbetsplatsen skapade arbetsmotivation. 

Delaktighet i verksamhetsmål samt delaktighet i arbetsuppgifter framkom vara betydande 

faktorer. Medarbetarnas ansvar där de har inflytande på sitt arbete uppfattades av cheferna 

vara betydande för medarbetarnas motivation och välmående på arbetsplatsen.  

Sammanfattningsvis uppfattar cheferna att de har ett ansvar för att skapa arbetsmotivation hos 

medarbetarna på olika sätt där arbetet ska vara utvecklande, samtidigt som medarbetarna har 

ansvar över att ta till vara på möjligheter som skapar arbetsmotivation.  

  

Studiens praktiska tillämpning kan uttrycka sig genom att erbjuda större förståelse för chefer 

om vad som är gynnsamma strategier för skapande av arbetsmotivation. Vidare kan externa 

parter såsom företagshälsovård få en ökad förståelse gällande vad chefer behöver för stöttning 
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beträffande deras möjligheter att skapa arbetsmotivation för sina medarbetare. Studiens bidrag 

till forskning kring arbetsmotivation skulle kunna bidra med kunskap för att utveckla en 

strategi att använda sig av på arbetsplatser. Till vidare forskning kan det vara intressant att 

lägga fokus på utmaningar med arbetsmotivation, och jämföra hur det är att arbeta med olika 

åldrar.   

  

Studien har utgått från ett ledarskapsperspektiv och för framtida forskning kan det vara 

intressant att studera medarbetarperspektivet, för att se på vad de uppfattar skapar 

arbetsmotivation. Vidare är det betydelsefullt att belysa svårigheter med att skapa  

arbetsmotivation för olika individer så att chefer kan få en större kunskap kring ämnet och 

bemöta dessa svårigheter.     
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Följebrev            Bilaga 1  

  
Hej!  

Vi studerar på Högskolan i Halmstad och skriver just nu på vår c-uppsats. En del av arbetet är 

att intervjua chefer eller andra i ledande position som arbetar samt ansvarar över anställda i 

kontorsmiljö.   

Vi bifogar ett informationsbrev med all viktig information kring detta.   

  

Vid intresse, återkoppla gärna till någon av oss.  

  

Vänliga hälsningar,  

Lisette Jakobsson, Julia Olsson och Caroline Wistrand  

  

  

Informationsbrev  
  

Hej!  

Vi är tre studenter som studerar Hälsopedagogiskt program på Högskolan i Halmstad. Vi har 

påbörjat vår c-uppsats som handlar om arbetsmotivation och psykosocial arbetsmiljö. I 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsmiljöarbete (AFS 2015:4) ingår det att bedriva, 

undersöka och uppfölja den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen och därför känner vi 

att ämnet är intressant att studera.   

  

Vi söker därför chefer eller andra i ledande position som kan tänka sig att ställa upp på en 

intervju som omfattar ämnet. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och önskas helst 

genomföras under v. 15. Du och dina medarbetare ska arbeta i kontorsmiljö och ha minst 10 

anställda. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och informationen kommer endast 

att användas i forskningssyfte.   

  

Vid intresse, hör gärna av dig/återkoppla till någon av oss.   

Information till återkopplingen ska helst innehålla: namn, företagsnamn, arbetsposition, 

kontaktuppgifter och eventuella datum- och tidsförslag.   

  

lisjak15@student.hh.se   

julols15@student.hh.se 

carwis15@student.hh.se   

  

Hälsningar,  

Lisette, Julia och Caroline.     
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Intervjuguide               Bilaga 2  

  

Syftet med studien var att belysa chefers uppfattningar om vad som skapar arbetsmotivation 

på arbetsplatsen.  

  

Inledande frågor  

Beskriv din arbetsbefattning som du har idag!  

Hur många anställda har ni?  

Hur länge har du haft en ledarposition?  

  

Hälsa  

Vad är hälsa för dig?  

Hur upplever du att hälsa skapas på arbetsplatsen?  

På vilket sätt arbetar du med att skapa meningsfullt arbete för de anställda? Kan 

du beskriva hur du arbetar med att främja hälsa på din arbetsplats.  

  

Ledarskap  

Vad är ledarskap för dig?  

Vad kännetecknar ett gott ledarskap för dig?  

På vilket sätt arbetar du med de föreskrifter som finns kring arbetsmiljöarbete? 

(AFS)(Systematiskt arbetsmiljöarbete)  

   

Lärande  

Hur arbetar ni med kompetensutveckling?  

Vilka möjligheter har dina medarbetare till kompetensutveckling?  

På vilket sätt arbetar du för att främja ett arbetsklimat som stödjer kompetens?  

Hur arbetar ni med feedback gentemot de anställda?  

Har ni APT? Hur går det till? Hur ofta? Vad gör ni då?  

  

Arbetsmotivation  

Beskriv vad arbetsmotivation är för dig.  

Hur skulle du beskriva att er arbetsmiljö ser ut/är?  

Hur upplever du att arbetsmotivationen ser ut hos de anställda?  

Vilka förutsättningar har du som ledare för att motivera dina anställda till ett bra arbete?  

På vilket sätt får medarbetarna ta del av verksamhetsmålen?  

På vilket sätt arbetar du för att främja ett arbetsklimat som stödjer autonomi?  

På vilket sätt arbetar du för att främja ett arbetsklimat som stödjer samhörighet? Kan 

du beskriva hur du arbetar för att motivera medarbetarna i sitt arbete?  

  

Avslutningsfråga:  

Är det något du vill tillägga?  
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Följdfrågor:  

Beskriv gärna mer!  

Hur menar du då?  

Förklara gärna mer!  

Skulle du kunna fördjupa det?  

Hur menar du då?  

Hur ofta?  
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Samtyckesblankett                 Bilaga 3  

  

Nedan samtycker du till att medverka i en intervju som ligger som underlag 

för forskning kring arbetsmotivation.   

  

  

● Jag har tagit del av informationsbrevet samt studiens syfte och är medveten om att 

deltagandet är frivilligt, hur denna intervju kommer att genomföras och hur lång tid den 

beräknas ta.  

  

● Jag har blivit informerad både skriftligt och muntligt samt fått chans att ställa frågor kring 

studien.   

  

● Jag är medveten om att jag kan avbryta min medverkan i denna studie när som helst samt 

att jag inte behöver ge en förklaring till varför jag väljer att avbryta medverkan om jag gör 

det.  

  

● Jag ger mitt samtycke till att forskarna dokumenterar intervjun genom ljudinspelning för 

att sedan transkribera och analysera den information som ges.   

  

● Den inhämtade informationen kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär 

fullständig anonymitet och endast användas mellan forskarna för studiens syfte.  

  

  

  

  

  

  

Samtycket upprättas i två exemplar varav ett för forskarna och ett för deltagaren att 

förvara.  

  

Jag har läst ovanstående punkter och samtycker härmed till mitt deltagande i denna studie.   

  

Ort/Datum                           Namnteckning   

……………………………….          ……………………………….   

  

Namnförtydligande  

……………………………….   
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