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ABSTRACT 

 
 
Title:   A study about needs, goals and motivational factors 
 
Course/Subject: Business Administration concentration Leadership, 15 hp 
 
Authors:  Ulrika Herolf 

Tutor: Anders Billström 

Keywords:  Needs, Goals, Intrinsic and Extrinsic Motivational Factors 

Background and problem  Motivation is a large subject and in my investigation on the 
matter I found that needs, goals, intrinsic and extrinsic 
motivational factors frequently occurred. By that I got interested 
in research if any of these four key terms was more central for 
an individual’s motivation within a working team or if all four 
was as equally central.  

 
 
Purpose:   The purpose of this thesis is to investigate which motivational 

factors that is important to an individual’s motivation. I will do 
this by investigate the terms needs, goals, intrinsic and extrinsic 
motivational factors. I want to investigate this by interviewing a 
number of employees within a working team, including a 
manager.  My hope is that my thesis will interest managers in 
working teams, future managers and co-workers that want to 
learn more about motivation. 

 
Problem statement: What factors are important to individual motivation in a 

working team? 
 
 
Methodology:  I conducted a qualitative study where I gathered data from five 

persons. The interviews were made in each respondent’s office 
and took about an hour per person.  

 
 
Conclusions:  The study shows that all of the four factors were central to 

motivation, but that some sub factors were more important to 
this specific working team. Furthermore the study showed that 
the intrinsic motivational factors were somewhat more important 
to the working team than the extrinsic motivational factors. 
Goals were something that all the respondents worked with and 
considered where important in their work.  

 



SAMMANFATTNING 

 
 
Titel:   En studie om behov, mål och motivationsfaktorer 
 
Kurs/Ämne:  Företagsekonomi inriktning ledarskap 15 hp.  
 
Författare:  Ulrika Herolf 
 
Handledare:  Anders Billström 
 
Nyckelord:  Behov, Mål, Inre och Yttre motivationsfaktorer 
 
 
Bakgrund och problem:  Motivation är ett stort begrepp och i mina efterforskningar fann jag 

att behov, mål samt inre och yttre motivationsfaktorer förekom ofta 
inom forskningen. Därigenom blev jag intresserad av att undersöka 
om något av dessa fyra begrepp var mer centrala för individer inom 
en arbetsgrupp eller om alla fyra var lika centrala. Min 
problemformulering ämnar undersöka detta.   

 
 
Syfte:  Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer 

som har betydelse för en individs motivation. Detta genom att 
undersöka områdena behov, mål samt inre och yttre 
motivationsfaktorer. Jag vill undersöka detta genom att intervjua 
ett antal anställda inom en arbetsgrupp, inklusive en chef. Jag 
hoppas att min uppsats ska intressera chefer i arbetsgrupper, 
framtida chefer och medarbetare att lära sig mer om motivation.  

 
Problemformulering: Vilka faktorer har betydelse för individuell motivation i en 

arbetsgrupp?  
 
 
Metod:  Jag har genomfört en kvalitativ studie där jag har inhämtat data 

ifrån fem personer. Intervjuerna är utförda hos respektive 
respondent och under ca en timmes tid.  

 
 
Resultat och slutsatser:  Studien visar att samtliga fyra faktorer var centrala för 

motivationen, men att t.ex. vissa delbehov var viktigare för just 
denna grupp. Det visade sig även att inre motivationsfaktorer 
var något viktigare för individerna i arbetsgruppen än de yttre 
motivationsfaktorerna. Mål var något samtliga respondenter 
arbetade med och ansåg vara viktigt i deras arbete.  
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1. INLEDNING 
I det första kapitlet redogörs för bakgrunden till undersökningen. Här förklaras även syftet 
och problemformuleringen som ligger till grund för rapporten.  
 
 
1.1 Problembakgrund 
Motivationsforskning inom arbetslivet växte fram i samband med de klassiska 
Hawthorneundersökningarna på 1930-talet (Schou, 1991). I dagens samhälle läggs stor vikt 
vid att en individ ska ha goda förutsättningar för att känna motivation, för att kunna utföra 
bästa möjliga arbete. Motivationsteorierna som finns idag bygger på att individer har 
inflytande och att en förändrad organisation har skapat en bättre grund för ökad arbetsglädje 
och engagemang (Schou, 1991). Forsyth (2009) definierar motivation som psykologiska 
mekanismer som ger mening och mål åt beteenden.  
 
Motivation är ett omfattande begrepp och av central betydelse när man vill förstå varför en 
individ utför något eller ej (Biddle & Mutrie, 2001; Locke & Latham, 2004). Biddle och 
Mutrie (2001) menar att om en individ förstår hur motivation fungerar blir det lättare att 
motivera sig själv. Franken (2002), McClelland (1988) och Maslow (1987) tar samtliga upp 
bland annat behov (needs) och menar att behov är grundstenen i motivation. För att individer 
ska motiveras behöver de bland annat få sina sociala behov uppfyllda, vilket innefattar 
vänner, gemenskap, tillhörighet och kärlek (Maslow, 1987) av sällskap (McClelland, 1988). 
En individ behöver få dessa behov uppfyllda även på en arbetsplats. Studier har visat att brist 
på social kontakt på en arbetsplats kan leda till depression och minskad motivation, eller 
förlust av den (Locke & Latham, 2004). 
 
Fokuset i uppsatsen är motivation och de teorier som ligger till grund för att beslysa 
begreppet. Till exempel McClelland (1988) menar att det finns tre behov: prestation, makt och 
samhörighet. Dessa tre behov är olika hos alla individer, men ett av behoven är alltid 
dominant (McClelland, 1988). Deci och Ryan (2000b) menar att motivation går att 
kategorisera i inre och yttre motivationsfaktorer och att båda är lika viktiga för att en individ 
ska känna sig motiverad. De påpekar dock att olika faktorer motiverar olika individer olika 
mycket (Deci & Ryan, 2000b). 
 
Maslows behovshierarki har använts för att få en grundläggande förståelse för McClellands 
(1988) utgångspunkt. Maslows (1987) behovstrappa sägs vara grunden till motivationsteorin. 
Teori om behovstrappan påstås ha medverkat till insikten hur en individs prestation påverkas 
av motivationen. Maslow (1987) menar att det finns 5 behovsnivåer: grundläggande behov, 
trygghetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning och behov av självförverkligande. 
Maslow (1987) undersöker vad som motiverar individer samt hur motivationen förändras då 
individernas förutsättningar ändras.  
 
För att kunna undersöka individuell motivation och sedan applicera detta på gruppnivå 
behöver de faktorer som en grupp motiveras av studeras. Detta kan vara mål och målstyrning 
(Wiener, 1992; Franken, 2002; Locke & Latham, 1990). Latham och Yukl (1975) skriver om 
Lockes målteori, som handlar om relationen mellan medvetna mål eller intentioner och 
uppgiftsutförande. Teorin säger att individers medvetna intentioner styr deras ageranden. 
Latham  och Yukl (1975) definierar mål enligt följande:  
 

“A goal is defined simpley as what the individual is consciously trying to do” (Latham & 
Yukl, 1975, s. 824).  
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Franken (2002) menar att behov och mål förändras med tiden. Men till skillnad från mål 
kommer behoven alltid att finnas hos en individ medan individen kan välja att inte arbeta mot 
de uppsatta målen (individuella såsom företagets). Dock menar Locke och Latham (1990) att 
bristen på tydligt uppställda mål för en grupp, eller för en individ, påverkar motivationen 
negativt.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Flera författare ser motivation som något grundläggande, det som driver oss (Cesare & Sadri, 
2003; Forsyth, 2009; Rabey, 2001; Maslow, 1987). McClelland (1988), Maslow (1987) och 
Franken (2002) menar att behov är grunden till motivation. Maslow (1987) samt McClelland 
(1988) har två olika synsätt på behov. Maslow (1987) som med ovan nämnda behovstrappa 
där ett steg måste vara uppfyllt för att individen ska kunna uppfylla nästa behov. McClelland 
(1988) menar att det enbart finns tre olika behov, prestation, makt och samhörighet, som kan 
existera olika mycket inom en individ.  McClellands teori är intressant för min studie eftersom 
den fokuserar på individers behov på en arbetsplats (McClelland, 1988).  
 
McClellands behovsteori (1987) kommer att användas i uppsatsen istället för Maslows 
behovshierarki (1987). Maslows (1987) teori behandlar motivation i allmänhet och täcker 
mycket mer av individens behov i större sociala sammanhang än enbart individens behov i en 
arbetssituation. Undersökningen kommer att utföras på ett företag och ta hänsyn till privata 
förhållanden som kan påverka individens motivation. Maslows teori har vidare fått kritik för 
att den saknar tillräcklig empirisk grund (Sjöberg, 1999) och att det enligt Sjöberg (1999) är 
oklart vad som menas med att ett behov är tillfredsställt. Detta anser Sjöberg (1999) vara 
värre än att de fem behovsgrupperna inte har kunnat verifieras. Dessa behovsgrupper 
(Maslow, 1987) kan med andra ord vara färre, eller annorlunda. Sjöberg (1999) menar att det 
heller inte har kunnat bevisas att behoven måste tillfredsställas i en viss ordning. Vidare 
bygger Maslows (1987) teori på att vissa behov är uppfyllda innan man kan uppfylla nästa, 
vilket kan ses som en begränsning i hur motivationen uppstår (Hofstede, 1980). Maslow 
(1987) baserade sina studier om den mänskliga motivationen på vad andra forskare skrivit om 
ämnet, till skillnad från McClelland (1988) som utförde sina studier på verkliga människor. 
Kritiken ovan påvisar klara brister i tillförlitligheten till Maslows behovstrappa. Jag kommer 
ta ställning till den kritik som McClellands teori har fått i kapitel 2.1 Behov.  
 
Motivation är individuell, men de individuella behoven försvinner dock inte på gruppnivå. På 
gruppnivå menar Svensson (1997) att det är målen som är nyckeln till motivation, vilket också 
Forsyth (2009) och Locke och Latham (1990) skriver om. Forsyth (2009) menar att individer 
kan stanna i en grupp enbart för att individen har likartade mål som gruppen och därav gynnas 
av att stanna kvar. Men för att motivation ska uppstå, behöver vi människor ha ett behov av 
något. Ett sådant behov kan vara behovet att äta eftersom hunger är orsaken till att behovet 
uppstår. Ett behov kommer aldrig att försvinna eller sluta existera, dock ändras de ständigt 
(Franken, 2002). Lawrence och Jordan (2009) menar att McClellands (1988) behovsteori går 
att dela upp i inre och yttre motivationsfaktorer.  

Deci och Ryan (2000b) anser att både inre och yttre motivationsfaktorer är lika viktiga för att 
en individ ska känna sig motiverad. Författarna menar att om man koncentrerar sig för mycket 
på t.ex. en yttre faktor, som lön, kan den inre motivationen för själva arbetet försvagas. De 
påpekar dock att olika faktorer motiverar en individ olika mycket (Deci & Ryan, 2000b). Den 
inre motivationen handlar om att en individ gör något för att de finner det stimulerande och 
intresseväckande. Yttre motivation, däremot, handlar om att en individ utför något för att det 
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finns externa faktorer som ligger utanför uppgiften, t.ex. att en individ utför en uppgift för att 
den får en belöning i form av lön (Deci & Ryan, 2000b).  

Rabey (2001) sammanfattar i sin artikel åtta faktorer som motiverar en individ. Rabey (2001) 
menar att individer motiveras av att det finns klara och tydliga mål, att gruppen känner att alla 
individer deltar, att gruppen blir erkänd för sitt arbete, att kommunikationen fungerar, att 
lönerna är rättvisa, att gruppen blir erbjudna utveckling (genom ex. utbildning), att 
grupparbetet fungerar och att gruppen är innovativ. Rabey (2001) menar också att den 
gemensamma nämnaren är kommunikation och att kunna ge och att  kunna ta (t.ex. kritik). 
Rabey (2001) hävdar, till skillnad från sina kollegor (Maslow, 1987; McClelland, 1988), att 
ingen individ kan motivera en annan individ. Dock kan en individ skapa situationer som en 
annan individ själv väljer att reagera på (Rabey, 2001).  

Att det ska finnas klara och tydliga mål menar förutom Rabey (2001) även Locke och Latham 
(1990). Samtliga författare anser att detta är viktigt för att alla individer ska förstå varför de 
ska arbeta mot just de uppsatta målen och inte några andra. Rabey (2001) betonar vikten av att 
varje individ delta. Anledningen är att alla individer ska känna sig behövda och bidra till  att 
uppnå målen, att ledare och eventuellt medarbetarna visar uppsakttning och erkännande. 
Teorierna känns igen i McClellands (1988) behov prestation, där McClelland beskriver att 
prestation går hand i hand med att får erkännande av sitt arbete.  

Rabey (2001) menar att kommunikation karaktäriserar samtliga åtta punkter. Det handlar även 
om att diskutera förändringar, idéer och få feedback från medarbetare och ledare. Rättvisa 
löner innebär att lönen är anpassad efter en individs kunskaper och  rådande omständigheter 
samt för själva prestationen utförd (Rabey, 2001). Lön är exempel på en yttre 
motivationsfaktor (Warr, Cook & Wall, 1979).   

Utveckling handlar om att individen ska utvecklas i sitt arbete och att som individ vilja 
utveckla nya kunskaper och färdigheter, men även om att kunna se delar av den framtid som 
kan vänta, framtidsutsikten (Rabey, 2001).  Detta är ett exempel på inre motivation, som Deci 
och Ryan (2000b) diskuterar. Lagarbete handlar om att nå målet tillsammans, att nå 
gemensamma reslutat och att man som individ är stolt över att vara en del i detta lag (Rabey, 
2001). Den sistnämnda punkten, att vara innovativ, handlar om att bli uppmuntrad  av ledaren. 
På medarbetaren ligger att utforska nya idéer och finna sätt att förbättra t.ex. verksamheten 
(Rabey, 2001).  

Motpolerna till dessa åtta punkter är frustration och osäkerhet, med andra ord är det ledarens 
uppgift att motverka uppkomsten av dessa (Rabey, 2001). Detta går enligt författaren att göra 
genom att kommunicera, att lyssna och att ställa frågor och framför allt att ha möten med sin 
personal för att få den personliga kontakten som möjliggör intimare samtal (Rabey, 2001).  
 
Samtliga ovan nämnda teorier benämner motivation i individuella termer och tar inte hänsyn 
till hur en enskild individs motivationsfaktorer och behov ser ut i en arbetsgrupp. Vidare 
diskuteras det i teorierna flertalet faktorer som behövs för att motivation i arbetet ska uppstå, 
och åsikterna skiljer sig här åt. Frågan är om individerna i en arbetsgrupp motiveras av 
liknande faktorer eller om motivationsfaktorer enbart finns på en individuell nivå. Hur tydlig 
är kopplingen mellan behov, mål och inre samt yttre motivationsfaktorer? Uppsatsen ska 
försöka bringa klarhet i om det finns några motivationsfaktorer som är mer centrala för 
individer i en specifik arbetsgrupp eller om alla faktorer är lika viktiga.  
 
Wiklund (2010) menar att det som är bra för en individ socialt, ofta kräver att individen sätter 
sina egna behov åt sidan. Behov är dock grunden i motivation enligt McClelland (1988), 
Maslow (1987) och Franken (2002).  Om man då bortser från sina behov, skadas då 
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individens motivation? Wiklund (2010) menar vidare att för att kunna uppnå sina mål krävs 
bland annat motivation, men för att kunna behålla sin motivation måste individen hela tiden 
kunna ha mål. I denna artikel påvisas kopplingen mellan motivation, behov och mål. Om detta 
nu är centralt för en individs motivation, är det då lika centralt för en arbetsgrupp? Detta leder 
fram till problemformuleringen.  
 
 
1.3 Centrala begrepp 
Nedan presenterar jag definitioner av de vanligaste förekommande begreppen i min uppsats 
och jag ansluter mig till dessa. 

Motivation: Forsyth (2009) definierar motivation som psykologiska mekanismer som ger 
mening och mål till beteenden. 

Behov: begrepp som används för att förklara människors och djurs målinriktade beteende, 
biologiska behov, t.ex. hunger och törst, samt psykologiska och sociala behov, t.ex. behov av 
trygghet (Nationalencyklopedin, 2010). 

Mål: A goal is defined simply as what the individual consciously is trying to do (Latham & 
Yukl, 1975, s. 824).  

 

1.4 Problemformulering 
Problemformuleringen syftar till att få kännedom om vilka motivationsfaktorer som påverkar 
den individuella motivationen. Problemformuleringen lyder som nedan:  
 
Vilka faktorer har betydelse för individuell motivation i en arbetsgrupp? 

 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som har betydelse för individuell 
motivation i en arbetsgrupp. Detta genom att undersöka områdena behov, mål samt inre och 
yttre motivationsfaktorer. Detta kommer att undersökas genom att intervjua ett antal anställda 
inom en arbetsgrupp, inklusive en chef. Uppsatsen kan förhoppningsvis intressera chefer i 
arbetsgrupper, framtida chefer och medarbetare som vill lära sig mer om motivation.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I den teoretiska referensramen kommer de teorier och begrepp som har använts att 
presenteras. Dessa är erhållna från vetenskapliga artiklar och ur litteratur. Syftet är att ge 
läsaren en god förståelse för innehållet i min studie samt vara en grund för undersökningen 
och analysen i mitt arbete. Avslutningsvis har en teoretisk modell konstruerats som kopplar 
samman de valda teorierna. 

Syftet med studien är att undersöka hur individer inom en arbetsgrupp motiveras. Jag har valt 
att dela upp motivation i några huvudbegrepp: behov, inre och yttre motivationsfaktorer samt 
mål Begreppen har jag valt utifrån de artiklar och den litteratur jag har läst. Jag upptäckte att 
flertalet författare angav behov (Cesare & Sadri, 2003; Forsyth, 2009; Rabey, 2001; Maslow, 
1987) och mål (Locke & Latham, 1990) som två delar i motivation. Inre och yttre 
motivationsfaktorer menar Lawrence och Jordan (2009) är centrala för att bli motiverad, och 
de menar även många behov (McClelland, 1988; Maslow, 1987) går att klassificera som inre 
och yttre motivationsfaktorer. Nedan kommer jag att presentera de begrepp och teorier som 
jag fokuserar på i min studie.  

 

2.1  Motivation 
Jag väljer att presentera det allmänna begreppet motivation då det är knutpunkten för övriga 
begrepp. Inom området motivation har jag valt att fokusera på behov, målsättning samt inre 
och yttre motivationsfaktorer. Detta för att behov anses av flera författare (Cesare & Sadri, 
2003; Forsyth, 2009; Rabey, 2001; Maslow, 1987) vara grundläggande för att motivation ska 
uppstå. Målbegreppet kan enligt forskare (Locke & Latham, 1990) ses som en grundsten för 
gruppmotivation. Om individer upplever en stark motivation menar Amabile (1993) att det 
kan leda till att individerna upplever en hög kvalité i arbetet och därför förväntas stanna i 
arbetsgruppen en längre tid än om de upplevt att arbetet skapat låg kvalité.  
Jag väljer att använda en definition av Forsyth (2009). Han definierar motivation som 
psykologiska mekanismer som ger mening och mål till beteenden. Även här finns en koppling 
mellan motivation och mål. Det går även att se psykologiska mekanismer som behov.  
 
Locke och Latham (2004) hävdar i sin artikel att det finns tre saker motivation kan påverka: 
hur framträdande en individ är i gruppen, hur mycket individen anstränger sig och i vilken 
riktning individen kommer att arbeta och agera. Dock menar de att dagens motivationsteorier  
har brister. I artikeln resonerar Locke och Latham (2004) om sex punkter som kan göra 
motivationsteorierna mer giltiga (valida). De kommer i sin artikel fram till att motivation 
behöver studeras utifrån nya perspektiv och att det finns flera områden inom motivation som 
behöver studeras. De sex punkterna är: att integrera existerande teorier genom att använda sig 
av existerande meta-analyser för att bygga en större teori om motivation, att skapa en gränslös 
vetenskap av arbetsmotivation, att studera de olika relationer som skulle kunna hålla mellan 
generell motivation och situationsspecifik motivaiton, att studera den undermedvetna 
motivationen såväl som den medvetna, att använda själviakttagelse speciellt i teoribyggande 
och avslutningsvis att erkänna viljekraftens roll i mänskligt agerande när teorierna formuleras 
(Locke & Latham, 2004). 

 

2.2 Behov 
Behov är, som jag tidigare nämnt, något grundläggande som vi alla har. Det kan handla om 
mat, vatten, sömn, socialt umgänge, men även framgångar i arbetslivet. Både Maslow (1987) 
och McClelland (1988) skriver om behov, dock skiljer sig deras beskrivningar något åt. 
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McClelland inriktar sig enbart på behov vid arbetsplatsen (Lawrence & Jordan, 2009) medan 
Maslow (1987) mer berör helheten, både arbetsliv och privatliv.  
 
En ungersk forskare vid namn György Márkus (Boltvinik, 2007) systematiserade Karl Marxs 
tankar om behov på ett spännande sätt. Márkus studie visade att människor skiljer sig från 
djuren på behovsnivån genom att människor är aktiva och arbetet är en indirekt 
behovstillfredsställelse. Márkus (Boltvinik, 2007) menar att detta gör att vi människor har 
förmågan att utveckla oss själva (t.ex. lära oss att köra bil) och att anpassa vår omgivning till 
våra behov (t.ex. byta ut en obekväm stol mot en bekväm) (Boltvinik, 2007). McClelland 
(1988) hävdar som jag tidigare nämnt att de tre behoven ser olika ut hos varje individ. Detta 
menar han till mångt och mycket beror på individens kulturella bakgrund och personliga 
erfarenheter (McClelland, 1988). En individ kan genom träning påverka vilket behov som är 
mest framträdande. Dock menar McClelland (1988) att ett av behoven alltid kommer vara 
dominant. Jag kommer att använda mig av McClleands behovsteori för att analysera hur 
central prestation, makt och samhörighet är för individerna i arbetsgruppen. 
 
En grupp kan vara enbart uppgiftsorienterad, om fokuset är att utföra uppgiften och att uppnå 
uppsatta mål. Sheard och Kakabadse (2006) menar dock att det är viktigt för en ledare att 
bygga upp starka relationer inom en arbetsgrupp, vilket återkopplar till samhörighetsbehovet. 
McClelland (1988) menar att samhörighet inte enbart är relationer mellan människor, utan 
även att gruppen gemensamt arbetar mot ett mål och t.ex. deltar i aktiviteter på arbetet. Det 
handlar också om att individen vill bli accepterad av medarbetarna och att få feedback på sitt 
arbete, vilket enligt McClelland (1988) är viktiga delar i motivation.  
 
Maktbehovet däremot anspelar mer på ledaren i gruppen och McClelland (1988) kommer 
fram till att ledare som är socialt inriktade tenderar att få en effektivare arbetsgrupp genom sitt 
ledarskap. Socialt inriktade ledare söker makt för att det är genom makt de kan få uppgifter 
utförda. Ledaren vill dock inte använda den sociala makten för att manipulera, utan att 
motivera, såväl individ som grupp. Ledare som är socialt inriktade är dessutom mer öppna för 
att ta emot förslag och idéer från sina medarbetare än de ledare som vill ha makt av personliga 
skäl (McClelland, 1988).  
 
McClellands (1988) studie om motivation har fått kritik för att den är starkt individualistiskt 
inriktad och att majoriteten av deltagarna i studien var män (Abrahamsson & Andersen, 
2005). Men även att den inriktar sig på konkurrens. Kritikerna menar att författaren i sin 
studie bortser från att prestationsbehovet är kulturberoende (ibid). Kritikerna menar vidare att 
det är en individs värderingar som påverkar personen att prestera sitt yttersta och att samhället 
kan influera vilka värderingar en person har (ibid). McClellands (1988) teori är inte perfekt, 
utan har som de andra teorierna brister. Jag väljer därför att använda flera teorier för att få en 
bättre helhetsbild till begreppet motivation.   

 
2.2.1 Prestationsbehovet 
Prestationsbehovet handlar om de individer i en grupp som vill prestera, är 
uppgiftsorienterade. Dessa individer undviker både situationer som innebär hög risk och låg 
risk. De undviker lågrisksituationerna för att dessa situationer genererar lättförvärvad 
framgång och de undviker högrisk situationer för att möjligheten att lyckas med uppgiften 
minskar. En grupp med lågpresterande människor behöver även högpresterande människor för 
att nå framgång (McClelland, 1988; Magee & Langner, 2008).
 
Prestationsbehovet är som övriga två behov, en skala, där individer kan befinna sig högre eller 
lägre. Individer med lägre behov av prestation tar ofta på sig lättare arbetsuppgifter där de inte 
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riskerar att misslyckas eller hamna i dålig dager. Individer som har ett högt behov av att 
prestera gillar utmaningar och tar mer än gärna på sig riskabla arbetsuppgifter, dock ska 
riskerna fortfarande vara rimliga (McClelland, 1988; Magee & Langner, 2008). Vidare är 
individer som har en hög prestationsnivå oftast mycket självständiga och finner 
tillfredsställelse i att få sina prestationer erkända, av såväl ledare som medarbetare i och/eller 
utanför gruppen (McClelland, 1988).  
 

2.2.2 Maktbehovet 
Maktbehovet kan visa sig som två typer: personlig och social. De som är ute efter personlig 
makt vill oftast styra andra och uppfattas som icke önskvärda. De som är ute efter social makt 
vill organisera andras arbeten för att kunna vidareutveckla organisationens mål. De som har 
ett stort behov för social makt tenderar att vara mer effektiva än de som har ett högt behov för 
personlig makt (McClelland, 1988; Magee & Langner, 2008).  

Individer som har ett stort personligt maktbehov finner tillfredsställelse i att se omgivningen 
röra sig åt ett visst håll, där individens inblandning är/har varit central (Kassin, Fein & 
Markus, 2008). Kassin et al. (2008) menar vidare att personer som ännu inte är i en stark 
maktposition, men som har detta behov, söker sig uppåt inom en organisation, företag eller 
grupp för att tillfredsställa behovet (att påverka åt vilket håll en grupp, organisation eller 
företag arbetar) (Kassin et al. 2008). För att exemplifiera social makt använder sig Kassin et 
al. (2008) av Nelson Mandela. Som ledare i Sydafrika använde han ofta sitt inflytande till att 
lyfta upp sociala frågor för att arbeta med sin önskan om jämställdhet och fred på jorden 
(Kassin et al. 2008). 

 

2.2.3 Samhörighetsbehovet 
Samhörighet handlar om att relationerna inom gruppen behöver vara i harmoni för att fungera. 
Varje individ inom gruppen behöver känna acceptans från de andra gruppmedlemmarna. De 
individer inom gruppen som har ett stort samhörighetsbehov tenderar att sätta normerna inom 
gruppen och tillhandahåller viktiga samspel (McClelland, 1988; Magee & Langner, 2008). 
Vidare behöver dessa individer varma personliga relationer och samtycke från medarbetarna. 
De tar även ofta rollen som en stödjande gruppmedlem och medarbetare, och de söker sällan 
ledarpositioner. Om de gör detta är de ofta ineffektiva ledare (McClelland, 1988; Magee & 
Langner, 2008). Behovet av samhörighet kan öka eller minska hos individer. Personer som 
har ett högt behov av samhörighet är mån om att ha goda relationer till sina medmänniskor. 
Kassin, Fein och Markus (2008) menar att säkerhet och behovet av trygghet är det som gör att 
en grupp blir mer sammansvetsade.  
 

2.3 Inre och yttre motivationsfaktorer 

2.3.1 Inre motivationsfaktorer 
Inre motivation betonar personliga bedrifter och framgång. Dock kan en individ likväl agera 
eller utföra något bara för att han/hon anser det vara roligt eller ser en utmaning i det (Deci & 
Ryan, 2000b). Inre motivation uppmärksammades först hos djuren, och då visade den inre 
motivationen sig i form av utforskande, lekfulla och nyfiket drivna beteenden, även om det 
inte fanns ett egentligt mål eller belöning (Deci & Ryan, 2000b). Dessa beteenden som 
dessutom var mycket spontana, verkade utföras på grund av den positiva upplevelsen de 
medförde, och som associserades med utövandet  i sig och att de utökade sin personliga 
kapacitet. Amabile, Hill, Hennessey och Tighe (1994) listar följande inre motivationsfaktorer: 
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kompetens, autonomi, sociala behov, utmaning, nöje/njutning, persoligt berikande, 
självbestämmande och höga mål  
 
För människor är inre motivation grundläggande, något som präglar allt vi gör. Detta för att vi 
redan från födseln är aktiva, frågvisa, nyfikna och lekfulla varelser (Deci & Ryan, 2000b). Vi 
visar även tidigt en allmänt utbredd villighet att lära oss och att utforska. Denna naturliga 
motivation, som Deci och Ryan (2000b) kallar det, är ett kritiskt element i kognitiv, social och 
psykisk utveckling för oss människor. Det är genom ageranden en individ ärver intressen som 
man sedan utvecklar till kunskap och färdigheter (Deci & Ryan, 2000b). Vidare påpekar Deci 
och Ryan (2000b) att inre motivation främst existerar inom människor, men den kan även 
existera i relation mellan individer och aktiviteter. Människor är instinktivt motiverade av 
vissa aktiviteter men inte av andra. Individer som motiveras av de inre faktorerna agerar för 
att uppnå tillfredsställelsen de upplever  av själva handlingen (Deci & Ryan, 2000b). Deci och 
Ryan (2000b) kom i sin studie fram till att inre motivationsbeteenden, som utförs av genuint 
intresse och för att tillfredsställa det medfödda psykologiska behovet för kompetens och 
autonomi är prototypen av självbestämmande. De fann vidare att socialt kontextuella villkor 
som stödjer en individs känslor av kompetens, autonomi, relationer är grunden för att 
upprätthålla inre motivation (Deci & Ryan, 2000b).  
 
Ordóñez et al. (2009) menar att målsättning kan öka den yttre motivationen hos en individ 
men samtidigt minska den inre motivationen. På grund av målen kan individen genomföra en 
uppgift enbart för uppgiften i sig och inte för att individen känner en inre tillfredsställelse att 
utföra sitt arbete (ibid.).  
 

2.3.2 Yttre motivationsfaktorer 
Yttre motivationsfaktorer är de faktorer som påverkar en individ utifrån t.ex. lön eller 
arbetsförhållanden (Warr, Cook & Wall, 1979). När det krävs extern stimuli, som belöningar, 
förmåner eller rent av bestraffningar för att känna sig motiverad eller engagerad handlar det 
om extern (yttre) motivation (Deci & Ryan, 2000a). Studier har visat att det finns direkta 
kopplingar mellan löneförhöjning och prestation, att individens motivation ökar om 
löneförhöjningen beror på ens egna prestationer (Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 
2002). Exempel på yttre belöningar är: förmåner, belöningar och bestraffningar (Deci & 
Ryan, 2000a). Experiment har vidare visat att individer som motiveras av yttre faktorer är mer 
otåliga, har ett icke-flexibelt beteende inför vissa typer av uppgifter, har sämre 
begreppsförståelse, sämre förmåga till tillfällig inlärning och lägre nivåer av kreativitet 
(Amabile, Hennessey, Hill & Tighe, 1994). Amabile et al. (1994) listar följande som yttre 
motivationsfaktorer: prestation, förmåner, tävlingar, bestraffningar, pengar och erkännande. 
Deci och Ryan (2000b) fann i sin studie att yttre motivationsbeteenden kan variera i den 
omfattningen att de kan representera självbestämmande. Internalisering och integration är 
processerna som gör yttre motivationsbeteenden mer självständiga. Självbestämmande är 
viktigt för att bibehålla den yttre motivationen (Deci & Ryan, 2000b).  
 

2.4 Mål och målstyrning  
Locke och Latham (1990) samt Klein, Wesson, Hollenbeck och Alge (1999) skriver om att 
målsättning leder till högre prestation än om man inte har specifika mål uppsatta. Dock menar  
 
Ordóñez, Schweitzer, Galinsky och Bazerman (2009) att när mål används finns alltid en risk 
att man fokuserar för mycket på själva målen och glömmer bort andra viktiga faktorer som 
inte är reglerade i målsättningen. Utöver detta finns det vid användning av specifika mål en 
risk för att ledare inte lyckas se de långsiktiga effekterna (Ordóñez et al. 2009). Locke och 

8 
 



Latham (1990) menar att mål är centralt för att en individ ska kunna bibehålla sin motivation. 
Merchant och Van der Stede (2007) understryker även att mål är centrala för att en 
organisation och dess anställda ska arbeta i samma riktning. I min uppsats avser jag att 
undersöka om det finns motivationsfaktorer som kan vara gemensamma för individerna i en 
arbetsgrupp. Målsättningsteorin (Locke & Latham, 1990; Merchant & Van der Stede, 2007) 
hjälper mig att undersöka detta.  
 
Locke och Latham (1990) samt Klein et al. (1999) anser att det finns ett samband mellan hur 
höga mål ett företag har och hur en individ presterar. Ju högre mål desto högre tenderar en 
individ prestera. Författarna menar även att det bör finnas mål som syftar till framtiden, ett par 
som är gemensamma (t.ex. med hela företaget/organisationen) men även mål som är specifika 
till gruppen eller som är individuella.  Alla mål ska inte vara lätta att uppnå menar Locke och 
Latham (1990) samt Klein et al. (1999). Det ska ligga en utmaning för individen/gruppen att 
uppnå dem och gärna ta lite tid. Ledares uppdrag i detta sammanhang är att agera koordinator 
och styra hela gruppen eller en enstaka individ genom processen att sätta mål. Det är viktigt 
att medarbetarna är inkluderade i processen just därför att de är med i arbetet att uppfylla 
målen men även för att de ska känna delaktighet i arbetet. Det är även ett sätt för ledare att 
säkerställa att alla i gruppen eller en specifik individ är införstådda med företagets/gruppens 
mål.  
 
Ordóñez et al. (2009) har funnit att det finns ett samband mellan höga mål och höga 
prestationer. Författarna har även funnit att individer som har haft för högt satta mål har haft 
högre riskbenägenhet vid t.ex. förhandlingssituationer. Det finns dessutom en risk för att de 
individer som är motiverade av målen försöker fuska för att uppnå dem fortare. För högt satta 
mål kan även få individer att ifrågasätta sin intelligens, kompetens och skicklighet (Ordóñez 
et al. 2009).  
 
Jag väljer en definition av mål av Latham och Yukl (1975). De menar, i översättning, att mål 
är vad en individ konsekvent försöker göra. Latham och Yukl (1975) anser att vi alltid har ett 
mål och en mening med allt vi som individer eller som en del i en grupp gör. Locke och 
Latham (1990) har även definierat mål och menar att mål är en önskan om att uppnå resultat 
som kräver att man övervinner någon form av hinder, som t.ex. brist på pengar inför ett 
projekt. Grunden är densamma – vi försöker uppnå något, men här menar Locke och Latham 
(1990) även att det krävs någon typ av utmaning som vi ska ta oss förbi. Jag väljer dock 
Latham och Yukls (1975) definition pga. att båda definitionerna har samma kontenta, vilket är 
att uppnå och prestera något.  
 
Locke och Latham (1990) menar vidare att mål består av två huvudattribut – innehåll och 
styrka. Målinnehåll (vad målet specifikt syftar till, t.ex. löneförhöjning, eller köpa ett hus) 
betyder objektet eller resultatet en individ eller grupp söker. Målinnehållet brukar oftast ha en 
koppling till den externa världen (den utanför ens egen vardag eller arbetsplats), dock 
poängterar Locke och Latham (1990) att en individ likväl kan ha psykologiska mål (som att 
vara lycklig). Individer kan ha en mängd olika mål (karriärmål, personliga mål, finansiella 
mål, sportrelaterade mål eller sociala mål) och målinnehållet i dem varierar, likaså hur 
specifika de är. Individen såväl som gruppen behöver enligt Locke och Latham (1990) se upp 
så att de individuella målen och gruppens mål inte krockar, då detta kan leda till konflikter 
och därav kan individens och gruppens motivation sättas på spel. Målstyrka (ofta 
sammankopplat med motivationsmekanismer, såsom riktning och ansträngning) handlar om 
de faktorer, såsom omfattning och integration av målsättningsprocessen, ansträngningen som 
krävs för att kunna forma ett mål, var individen placerar målet i sin målhierarki. Målhierarki 
betyder i vilken rangordning en person väljer att sätta sina mål. Centralt för styrkan på målet 
är hur mycket en individ är engagerad i målet och hur viktigt målet anses vara för individen. 
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Locke och Latham (1990) understryker dock att det inte alltid går att särskilja målinnehåll och 
målstyrka.  
 
För att mål ska motivera individer måste mål uppfylla vissa krav (Locke & Latham, 1990). 
Dessa krav är: klarhet, utmaning, engagemang, gensvar och uppgiftskomplexitet. Klarhet 
handlar om att målen inte får vara otydliga och vagt utformade, utan ska vara tydliga och 
specifika (Bryan & Locke, 1967). Utmaning handlar om att målen inte får vara för enkla. 
Locke och Latham (1990) menar att om målen genomgående är för enkla att uppnå blir 
individer omotiverade till att uppnå dem. Dock påpekar författarna att målen måste vara 
realistiska (Locke & Latham, 1990).  
 
Engagemang innebär att de gemensamma målen måste vara förstådda av alla individer och 
implementerade genom hela organisationen, gruppen eller företaget. Dessutom menar Locke 
och Latham (1990) att individer troligen kommer att engagera sig mer om de har varit med 
och utformat målet/målen, dock behöver inte alla mål arbetas fram gemensamt (Locke & 
Latham, 1990; Bryan & Locke, 1967; Klein et al. 1999). Gensvar handlar inte enbart om att få 
feedback på sitt arbete, utan också om att se till att personen har valt ett relevant mål och att 
det ger möjlighet att justera svårigheten på målet (Locke & Latham, 1990; Luthans, 2002).   
 
Det sista kravet, uppgiftskomplexitet, betyder att ett mål inte får ha för hög komplexitet då det 
kan bli överväldigande för individerna eller för gruppen att utföra det. Individer som redan har 
krävande och omfattande arbetsuppgifter har antagligen redan hög motivation, menar Locke 
och Latham (1990). Dock kan de driva sig själva för långt om det inte finns någon typ av 
måttstock inbyggt i de mest komplexa målen (Locke & Latham, 1990; Luthans, 2002.).  
 
Locke och Latham (1979, referat i Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 324) har kommit fram till 
tre faktorer som är centralt för att mål skall fungera som motivationsteknik. Ovanstående tre 
stycken kan sammanfattas nedan i tre punkter:  

• ”Att tydliga och konkreta ”mål öka effektiviteten med 10 % ” är mer motiverande än 
otydliga och mål ”vi måste effektivisera” (ibid.).  
 

• Att mål med tydliga tidsramar är mer motiverande än mål utan tidsramar om 
måluppfyllelse (ibid.).  
 

• Att mål som av individen uppfattas som en utmaning, dock fortfarande är realistiska 
är mer motiverande än enkla lättuppnådda mål (ibid.).  

 
Ordóñez et. al. (2009) anser att om målen är för lågt ställda kan detta leda till att individer 
eller en hel grupp är mindre villiga att pröva alternativa metoder till att uppnå målen. 
Konkurrens kan dessutom uppstå inom ett företag, organisation eller grupp om de väljer att 
ofta använda målsättning. Att enbart arbeta med mål kan dessutom göra individerna mer 
villiga att isolera sig från sina medarbetare eller att utföra en sak/uppgift för någon annan 
medarbetare, ifall det inte direkt är kopplat till måluppfyllelsen (Ordóñez et al. 2009).  
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Individer behöver egna mål för att öka prestationen, menar Goodwin, Neck och Houghton 
(1999). Individuella mål är anpassade från person till person, och Locke och Latham (1990) 
menar att individuella mål kan vara en individs avsikter, t.ex. att få en löneförhöjning. Det kan 
också vara att slutföra en viss arbetsuppgift just den dagen eller att individen har strukturerat 
om sitt arbetssätt när veckan är slut. En individ kan även ha långsiktiga mål som att om tre 
månader ha fått en fast tjänst (Locke & Latham, 1990). En individs mål är delvis psykologiska 
(vara lycklig) och delvis fysiska (karriärmål, personliga mål, finansiella mål, sportrelaterade 
mål eller sociala mål) (Locke & Latham, 1990). 



 
Gemensamma mål är organisationens och/eller gruppens mål. Företag, organisationer och 
grupper har även finansiella mål och sociala mål. De kan även ha avdelningsspecifika mål 
såsom: produktionsmål och effektivitetsmål. Locke och Latham (1990) menar att en bra 
ledare ser till att medarbetarnas individuella mål och organisationens mål och visioner är i en 
linje med varandra (Locke & Latham, 1990). Det är viktigt att ha gemensamma mål då 
gemensamma mål kan öka prestationen hos individer som är en del i en arbetsgrupp.  
 
 

2.5 Modell 
Nedanstående modell (figur 2.1) sammanfattar de begrepp jag kommer att använda mig av för 
att kunna utföra undersökningen. Efter att ha studerat teorierna har jag kommit fram till att 
behov är något grundläggande. McClellands tre behov av prestation, makt och samhörighet 
existerar inom en individ oavsett om det finns uppsatta mål eller inte. Behovet påverkar 
individens målsättning. Om en individ inte t.ex. blir involverad i uppsättningen av målen så 
kan detta leda till att motivationen går förlorad. Detta gör att behoven blir ouppfyllda. 
Behoven skapar i sin tur också motivationsfaktorer. Tydliggjorda mål förstärker individens 
motivation genom de olika motivationsfaktorerna. Målen kan i sin tur även påverka 
motivationsfaktorerna. Om individen eller likväl företaget har ett visst mål kan nya 
motivationsfaktorer skapas genom målen. Något jag vidare funnit efter att ha läst de olika 
teorierna är att mål och behov är lika viktigt för motivationen, då Locke och Latham (1990) 
menar att målen behövs för att motivationen ska bestå.  
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Figur 2.1 – Teoretisk modell 
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3. METOD 
I det tredje kapitlet förklarar och motiverar jag de metodval som gjorts under studiens gång. 
Vidare beskrivs tillvägagångssättet vid insamlandet av material samt hur det empiriska 
underlaget analyserats. 
 

3.1 Val av metod 
Studien har en kvalitativ karaktär då frågeställningen kombinerat med min teoretiska 
referensram fordrar en studie som går in på djupet hos respondenten.  En kvalitativ 
undersökningsmetod innebär att man på djupet undersöker ett ämnes faktorer medan en 
kvantitativ undersökningsmetod innebär att bestämma mängden av ett ämnes faktorer (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Båda är verktyg för att angripa ett forskningsområde och vilken metod 
som används beror på vilka frågor som ställs (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
För att förstå individer och hur de tolkar verkligheten behöver vi studera dem i den natur där 
de rör sig och trivs och framförallt låta intervjuobjekten få tala med sina egna ord (Jacobsen, 
2002). Jacobsen (2002) menar vidare för att uppnå bästa möjliga resultat är observation och 
öppna intervjuer att föredra. Till skillnad från den kvantitativa metoden är den kvalitativa 
flexibel och föränderlig. Personen som intervjuar har, till skillnad från ett frågeformulär, 
möjligheten att anpassa frågan efter intervjuobjektet eller verkligheten (Jacobsen, 2002). Den 
kvalitativa undersökningsmetoden ger mig möjlighet att ställa frågor och följdfrågor samt att 
styra uppsatsen för att få fram innehållsrika som svarar på min frågeställning (Denscombe, 
2000). En annan orsak till att jag valde en kvalitativ ansats är var att jag vill ha en öppenhet i 
intervjuerna och därigenom få bättre beskrivningar från respondenterna. Jag vill även få en 
närmre relation till respondenterna genom att möta dem, vilket också ger mig möjligheten att 
formulera frågorna efter respondenten och kunna reda ut oklarheter direkt på plats. Den 
kvalitativa metoden är också mer öppen för information som inte är känd i förväg (Jacobsen, 
2002), vilket ger mig möjlighet att ställa följdfrågor.  
 

3.2 Litteraturstudie 
Inför uppsatsprocessen har jag studerat ämnesområdet genom att läsa dokumentation i form 
av böcker och forskningsartiklar, som behandlar det valda området. Litteraturgranskningen 
hjälper mig att formulera en problemställning som passar mitt ämnesområde. 
Litteraturgranskningen hjälper mig även att definiera de begrepp som används inom 
ämnesområdet (Backman, 1998). Detta ger mig en uppfattning om vilken metodik som 
används, men även vilka brister som finns. För att jag ska kunna fortsätta mitt arbete är detta 
ett grundläggande hjälpmedel och Backman (1998) menar att framgången ligger i hur väl 
påläst man är.  
 
Jag har läst litteratur som berör behov, målsättning och inre samt yttre motivationsfaktorer, 
vars gemensamma nämnare i detta fall är motivation. Genom att använda mig av artiklarnas 
referenslistor utvidgade jag gradvis litteraturbasen. Följande databaser använde jag i min 
litteratursökning: Google Scholar, Emerald, Jstor och Science Citetion Extended. I ett flertal 
artiklar fanns flera nyckelord som hjälpte mig vidare i mitt arbete. Dessa nyckelord är: 
Motivation, Needs och Goal Setting. Denscombe (2000) menar att ett lämpligt 
tillvägagångssätt är att identifiera nyckelkällor i litteratur (böcker och artiklar) och följa upp 
referenser till andra verk, vilket jag också har gjort.  
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3.3 Urval 
Denscombe (2000) talar om dels slumpmässigt urval och dels om systematiskt urval. 
Slumpmässigt urval betyder att forskaren slumpmässigt väljer ut människor. Systematiskt 
urval har likheter med slumpmässigt urval. Skillnaden är dock att forskaren väljer ett område 
ur vilket det slumpmässiga urvalet skall göras, t.ex. ur en telefonkatalog där t.ex. namn mellan 
A-E väljs (Denscombe, 2000). Jag har gjort ett urval som liknar systematiskt urval, då jag 
visste att jag kommer att undersöka individer inom en arbetsgrupp vid 1 företag. Valet av 
respondenter inom arbetsgruppen valdes sedan ut av min kontaktperson och hon menade att 
hon tillfrågat samtliga kollegor på avdelningen via mail och att fyra anmält sitt intresse. Jag 
frågade även dessa fyra respondenter vid intervjutillfället hur de blivit kontaktade och 
samtliga bekräftade att detta var fallet. I artiklarna (Amabile, 1994; Amabile et al. 1994; Deci 
& Ryan, 2000a; Deci & Ryan; 2000; Locke & Latham, 2007; Magee & Langer, 2008; 
Osterloh & Frey, 2000; Sheard & Kakabadse, 2004; Warr, Cook & Wall, 1979) har flertalet 
studier haft urvalsgrupper på branschnivå och varit kvantitativa studier. Därför kan det vara 
viktigt att undersöka individers motivation i arbetsgrupper i en kvalitativ studie. 
 
Denscombe (2000) menar att forskare inte kan samla in data från alla som ingår i en viss 
undersökningskategori. I mitt fall stämmer detta, då jag inte skulle ha tid att undersöka ett 
visst antal individer inom varje arbetsgrupp på ett företag. Jacobsen (2002) menar att man vid 
val av respondenter måste ta hänsyn till hur intresserade tilltänkta respondenter är av ämnet. 
Detta var inte något jag kunde säkerställa i förväg då jag själv inte kontaktade varje enskild 
respondent. Dock visade min kontaktperson på företaget stort intresse för ämnet motivation 
och min kontaktperson klargjorde att detta var något hon arbetade mycket med. Men då 
flertalet av de artiklar och litteratur jag läst menat att motivation är centralt för att förstå 
varför en individ utför något eller ej (Biddle & Mutrie, 2001; Locke & Latham, 2004) ansåg 
jag att ett visst intresse för motivation bör finnas hos mina tilltänkta respondenter, även om de 
inte själva är medvetna om detta. Jacobsen (2002) menar att man även måste ta hänsyn till 
vilken förmåga den tilltänkta intervjupersonen har att besvara de frågor som ställs. Att alla 
individer motiveras på något sätt, har behov och i någon form mål gör att individerna i denna 
arbetsgrupp är insatta i ämnet. Enligt Jacobsen (2002) har de tilltänkta intervjupersonerna de 
förutsättningar som krävs.  
 
Jag valde att kontakta ett antal företag som hade en avdelning med 8-15 personer anställda. 
Genom att först maila och sedan ringa kontaktade jag företag som är stationerade i Halland. 
Dessa hittade jag genom Eniros hemsida, men valde även att rådfråga bekanta för att se om de 
hade något bra tips. Via Eniros hemsida började jag leta efter företag som jag fann intressanta 
men även skulle kunna tänka mig att arbeta på. Detta då jag såg uppsatsen som ett bra tillfälle 
för att få kontakt med en person på företaget.  Både ett intresseurval (Yin, 2007) och ett 
bekvämlighetsurval skedde här (Jacobsen, 2002). Genom detta bekvämlighetsurval undvek 
jag att lägga tid och kostnader på att välja ut företag (Jacobsen, 2007).  

I mailen till företaget skrev jag en kort presentation av mig och syftet med min studie, samt 
hur många intervjupersoner jag behövde och hur intervjuerna skulle gå till. Genom att först 
ringa till företaget kunde jag snabbt avgöra om företaget i fråga var intresserade av att delta 
eller ej. Vid visat intresse från företaget skickades mailet med information ut. De företag jag 
först kontaktade tackade nej och angav skäl som tidsbrist och organisationsförändringar. Jag 
fick efter många försök kontakt med ett företag. Dock visade det sig att de hade svårt att få 
fram intresserade för intervjun och detta kom dessvärre fram först efter ett par veckor. På 
grund av detta blev jag försenad med mina intervjuer. 
 
Efter ytterligare försök fick jag kontakt med ett bolag i Västra Sverige som har cirka etthundra 
anställda. Vid första kontakten med företaget fick personen som senare blev min 
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kontaktperson ett kort förklaring av syftet med intervjun. Detta kan ha påverkat validiteten i 
studien, då hon i sitt mail till medarbetarna på avdelningen förklarat syftet med intervjuerna. 
Företagets kontaktperson var personalchefen och i samtalet med henne beskrev jag att 
intervjugruppen skulle bestå av 5-6 respondenter av olika kön och att de skulle arbeta inom 
samma arbetsgrupp. Min kontaktperson var själv avdelningschef och hon meddelade att fem 
personer på hennes avdelning hade tid att ta emot mig (inklusive henne själv). Jag hade inget 
ålderskrav när jag gjorde urvalet, utan ville enbart att könsaspekten skulle beaktas. Det 
slumpade sig dock så att jag fick respondenter i åldrarna 25-55.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2000) nämner flera skäl till hur en kvalitativ studie kan utföras. Intervjun kan 
utföras som strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. I en strukturerad intervju har 
forskaren stor kontroll över frågorna och svarens utformning. Denscombe (2000) menar att en 
strukturerad intervju är som ett frågeformulär där respondenten besvarar frågorna muntligt 
framför intervjuaren. Vid den semistrukturerade intervjun har intervjuaren ett färdigt 
frågeformulär, dock är han/hon inställd på att vara flexibel när det gäller de ämnen som ska 
behandlas i intervjun. Vilken ordning ämnena kommer i bestämmer intervjuaren allt eftersom 
intervjun fortlöper och intervjuaren låter även här respondenten utveckla sina svar och 
eventuella idéer (Denscombe, 2000).  

Den ostrukturerade intervjun innebär att intervjuaren i stor utsträckning låter respondenten 
leda intervjun. Respondenten får fritt tala om ämnet och intervjuaren ingriper så lite som 
möjligt. Denscombe (2000) menar att det oftast är bättre med semi- eller ostrukturerade 
intervjuer då intervjuaren lättare upptäcker komplexa situationer än när en rak fråga ställs. 
Respondenten tenderar att säga saker rätt ut oftare än vid strukturerade intervjuer vilket 
Denscombe (2000) menar leder till andra svar. 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som har betydelse för individuell 
motivation i en arbetsgrupp. Därför kommer jag att använda mig av den semistrukturerade 
intervjun, då jag vill ge utrymme för respondentens idéer, synpunkter och tankar kring 
motivation, behov och mål.  

Denscombe (2000) och Jacobsen (2002) menar att planering och förberedelser av intervjuerna 
är av stor vikt. Tidsmässigt bör inte intervjun ta mer än 60-90 minuter. Detta för att säkerställa 
kvalitén på det insamlade materialet. Denscombe (2000) påpekar också vikten av att låta 
respondenten veta hur lång tid intervjun kommer att ta, så att respondenten ska känna sig 
tillfreds inför intervjun. Dock är valet av plats för intervjun lika viktig, då platsen behöver 
vara avskild, ha god akustik och samtidigt uppfattas som en trygg plats. Respondentens svar 
kan variera om han/hon intervjuas på en stressig eller en lugn arbetsplats. Jag hade planerat att 
intervjuerna skulle ta cirka 45 minuter, vilket jag också meddelade respondenterna. 
Respondenterna gav olika långa svar och i efterhand kunde jag konstatera att intervjuerna tog 
mellan 30-50 minuter.   
 
I min undersökning har jag valt att använda mig av ljudupptagning och dator under 
intervjuerna. Jag valde att använda mig av ljudupptagning för att jag inte vill missa eventuella 
formuleringar och specifika svar från respondenterna. Dator använde jag för att kunna lägga 
till eventuella spontana frågor som kan komma ur respondenternas egna svar.  
Ljudupptagning erbjuder en fullständig dokumentation när det kommer till vad som sägs 
under intervjun (Denscombe, 2000). Fler fördelar är att intervjuaren kan koncentrera sig på 
ämnet och respondenten och inte behöver oroa sig för att han/hon missar att t.ex. anteckna 
något (Kvale, 2009). Dock behöver intervjuaren räkna in tekniska problem när han/hon utför 
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intervjun. Jag valde att koppla in en mikrofon till datorn och genom datorn spela in intervjun. 
Datorn eller mikrofonen kan gå sönder, vilket kan få förödande konsekvenser för 
undersökningen (Jacobsen, 2002). Därför valde jag att även ta med mig block och penna så att 
jag snabbt och enkelt ska kunna föra anteckningar.  
  

3.5 Operationalisering 
I ett första steg har jag valt att göra ett operationaliseringsschema, se bilaga 2, för att göra det 
så lättöverskådligt som möjligt. Nedan kommer jag att redogöra för detta. För att kunna göra 
mina huvudområden mätbara (inre och yttre motivation, mål och behov) bröt jag ner dem i 
komponenter som jag funnit i teorin. Komponenterna bröt jag sedan ned i nyckelbegrepp. 
Utifrån dessa nyckelbegrepp skrev jag sedan frågor som blev min intervjuguide. Risken med 
detta sätt att operationalisera är att för många eller för få nyckelbegrepp används. 
Nyckelbegrepp samt komponenter återfinns i bilaga 2, operationaliseringsschema.  

Nästa steg var intervjutillfällena. Jag hade meddelat mitt syfte med studien till samtliga 
respondenter per telefon, dock så undvek jag att nämna huvudbegreppen då jag inte vill 
påverka deras framtida svar. Vid själva intervjuerna presenterade jag mig med namn, ålder 
och varför jag var där, samt vid vilken högskola jag studerade. Jag presenterade även mitt 
syfte, dock inte det jag har skrivit här i dokumentet, utan ett omformulerat syfte. Innan 
intervjun började förklarade jag även att jag skulle föra mina anteckningar på datorn, vilket 
ingen av respondenterna hade något emot. Jag frågade även om jag kunde spela in 
intervjuerna, vilket alla meddelade att det gick bra. Innan jag började skriva empirikapitlet 
sammanställde jag intervjuerna till en text, där varje respondent har fått ett dokument med alla 
frågor i. Under varje fråga står deras svar som jag tolkat det. Jag bad dem även att maila 
tillbaka eventuella ändringar om jag skulle ha tolkat något fel, och efter vissa justeringar 
kunde jag börja skriva på empirin.  
 
Samtliga frågor går att återfinna i bilaga 1, samt operationaliseringsschemat i bilaga 2. 
Frågorna som behandlar motivation i allmänhet ”Vad är motivation enligt dig?” samt ”Vad 
motiverar dig att gå till arbetet på morgonen?” Dessa ställde jag för att jag skulle få en 
generell bild över hur respondenterna ser på begreppet motivation, samt vad deras motivering 
till att gå till arbetet var. Detta för att få en bild över vilken typ av person de är.  
 
Frågorna som behandlar inre motivation: ”I vilken utsträckning använder du din utbildning i 
ditt arbete?” och ”I vilken utsträckning använder du dina personliga ”talanger” i ditt dagliga 
arbete?” Dessa frågor ställer jag i syftet att undersöka vilken relevans deras utbildning har för 
deras arbete samt ta reda på om de har något som de privat är bra på och som påverkar deras 
prestation och motivation. Detta grundar sig på vetskapen att vara kompetent och att ha 
kunskap, vilket är viktigt för att bli motiverad.  
 
Följande tre frågor ställer jag för att belysa vikten av autonomi, självständighet: ”I vilken 
utsträckning får du bestämma över ditt arbete?”, ”Vilket inflytande har din chef över ditt 
arbete?”, ”Vilket inflytande har dina medarbetare över ditt arbete?”. Dessa frågor ger mig en 
bild över hur pass fritt arbete respondenterna har samt hur mycket medarbetare och chef 
påverkar respondenternas arbete (Amabile, Hill, Hennessey & Tighe, 1994).  
 
”I vilken utsträckning är det för dig centralt att ha en god relation till dina medarbetare?” 
samt ”Hur ser dina relationer ut till dina medarbetare?” ställdes i syfte att skapa mig en bild 
över hur respondenternas relationer på arbetsplatsen ser ut (Deci & Ryan, 2000b). ”Har du 
arbetsuppgifter som du uppfattar som utmanande?” och ”Hur tar du dig an en uppgift som du 
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klassificerar som en utmaning?” ställs i syfte för att ta reda på vilken typ av person de är (hög 
eller lågpresterande) (McClelland, 1988).  
 
”Vad gör dig glad på arbetet?” och ”Vilka arbetsuppgifter tar du dig an enbart för att de är 
roliga eller ger dig tillfredsställelse?” ställer jag för att undersöka om respondenterna 
upplever njutning/nöje på arbetsplatsen, då Amabile et al. (1994) menar att det är en faktor i 
inre motivation. ”Har du utvecklats som person i din nuvarande arbetsroll/arbetsplats?” och 
”Vad anser du vara mest givande med ditt nuvarande arbete?” belyser personligt berikande, 
vilket Amabile et al. (1994) är en delfaktor i inre motivation.  
 
Följande frågor behandlar yttre motivationsfaktorer: ”Vad skulle få dig att prestera mer på 
ditt arbete än i dagsläget?”, ”I vilken utsträckning är du ”orolig” för att misslyckas i ditt 
arbete?”, ”Hur viktig anser du att lönen är för din prestationsförmåga?” och ”Hur central 
är en löneförhöjning för din motivation?” belyser prestationsbehovet samt yttre 
motivationsfaktorer. Eriksson, Sverke, Hellgren och Wallenberg (2002) menar att det finns 
tydliga kopplingar mellan prestation och lön. Jag vill här undersöka hur respondenterna ser på 
lön som prestationshöjare.  
 
”Hur får du i ditt dagliga arbete positiv feedback från din chef?”, ”Hur får du i ditt dagliga 
arbete negativ feedback från din chef?”, ”I vilken form sker feedbacken?”, ”Hur hanterar du 
konstruktiv kritik?” och ”Hur visas uppskattning på arbetsplatsen vid t.ex. ett väl utfört 
arbete?” belyser erkännande (Amabile et al. 1994), vilket har delkomponenterna beröm och 
feedback. Frågorna ställs för att undersöka hur respondenterna får feedback, av vem och hur 
respondenterna får uppskattning. Deci och Ryan (2000a) har kommit fram till att belöningar 
och bestraffningar motiverar individer, och att om man motiveras av yttre motivationsfaktorer 
tenderar individen att vara otålig, icke-flexibel och är mindre kreativ. Jag ställer följande 
frågor för att ta reda på om företaget har några belöningssystem och hur bestraffning sker: 
”Vilka arbetsfördelar finns det inom företaget?”, ”Har företaget någon form av 
belöningssystem och hur ser det isf. ut?” och ”Vad finns det för konsekvenser vid ”misstag” 
på arbetsplatsen?”. ”Hur hantera du eventuella konsekvenser?” ställs i syfte för att 
undersöka hur respondenten agerar om han/hon skulle begå ett misstag.  
 
Följande frågor ställdes ang. mål och målstyrning: ”Hur implementeras målen i företaget?”, 
”I vilken utsträckning har du varit om med att utforma dessa mål?” och ”Anser du dig vara 
insatt i företagets mål?” behandlar engagemang, som Locke och Latham (1990) listar som en 
del i vissa krav som måste bli uppfyllda för att motivation ska uppstå. ”Vilken typ av 
individuella mål har du?” ställs då Goodwin, Neck och Houghton (1999) menar att 
individuella mål är centralt för prestationsförmågan. Locke och Latham (1990) menar att mål 
består av innehåll och styrka, och att beroende på målets styrka väljer individen vart i sin 
målhierarki ett mål placeras och därav ställde jag följande fråga: ”I vilken ordning har du 
rangordnat dem?”.  

 
”Hur ofta reviderar ni era mål?” samt ”Hur får ni anställda uppföljning på målen?” 
behandlar uppföljning och uppdatering av mål. Locke och Latham (1990) och Luthans (2002) 
menar att detta handlar om gensvar, vilket betyder att företaget behöver säkerställa att rätt mål 
har satts upp samt om styrkan på målen är rätt. ”Stämmer några av dina individuella mål 
överrens med företagets gemensamma mål?” ställs i syfte att undersöka om respondenternas 
mål ligger i linje med företagets mål (Locke & Latham, 1990).  
 
Följande frågor behandlar makt- och samhörighetsbehovet (McClelland, 1988). ”Hur ser du 
på makt?” ställer jag i frågan för att få reda på respondenternas syn på makt. ”Hur använder 
du ditt inflytande för att t.ex. få igenom en förändring?” behandlar vilken typ av 
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maktpersonlighet respondenterna har, där makten antingen kan vara personlig eller social 
(McClelland, 1988).  Även frågan: ”Hur centralt för dig är det att avancera inom företaget?” 
behandlar vilken typ av maktpersonlighet respondenterna har.  
   
”Känner du dig trygg på din arbetsplats?” är viktigt för att en individ ska känna motivation 
(Maslow, 1987) och ställs i syfte för att säkerställa att samtliga respondenter känner sig säkra 
på arbetsplatsen. ”Hur centralt för dig är det att få dina medarbetares samtycke?” ställer jag 
då jag vill undersöka hur högt samhörighetsbehov respondenterna har. ”Vilken roll anser du 
att du tar i gruppsammanhang?” ställer jag då jag vill undersöka om respondenterna är 
flexibla och ta reda på om de kan tänka sig ta ledarrollen. McClelland (1988) menar att om en 
individ med högt samhörighetsbehov tar ledarollen kommer individen bli en ineffektiv ledare. 
”I vilken utsträckning får du bekräftelse av dina medarbetare?” och ”I vilken utsträckning 
får du bekräftelse av din chef?” ställs då varje individ behöver känna acceptans från 
medarbetare och chef (McClelland, 1988).  
 

3.6 Analysmetod 
Den insamlade empirin kommer jag att analysera enligt Jacobsens (2002) kategorisering. 
Metoden innebär att man som forskare reducerar, systematiserar och kategoriserar den 
oöverskådliga datan. Kategorisering förenklar komplicerad data, vilket sedan förenklar 
jämförelsen av datan. Jag anser att detta är det bästa sättet för att analysera den insamlade 
datan då jag har valt att spela in intervjuerna, vilket genererar mycket information.  

Efter varje slutförd intervju sammanställde jag anteckningarna och ljudupptagningarna i ett 
dokument (med frågan ställd först, och sedan redovisade jag svaret) som skickades ut till 
respektive respondent. Detta för att undvika dubbelarbete, då jag fick korrigera datan innan 
jag skrev in den i empirikapitlet och för att öka validiteten och reliabiliteten.  För att korta ner 
intervjutexterna så använde jag mig även av Denscombes (2000) meningskoncentrering i 
empirikapitlet. Detta innebär att man drar samman respondenternas svar (individuellt) till 
kortare meningar, där huvudinnebörden bevaras.  

Mina frågor och svar kategoriseras utifrån de huvudämnen jag funnit genom min 
litteraturforskning, i teorikapitlet, vilka är motivation, behov och mål samt inre och yttre 
motivationsfaktorer. Dessa finns även med i min teoretiska modell. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att det är viktigt att identifiera teman och samband för att kunna skapa en bra 
struktur för frågor, svar och analys.   

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
I alla undersökningar måste tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet säkerställas. Detta för att 
på ett kritiskt sätt kunna granska om slutsatserna är giltiga och är att lita på (Jacobsen, 2002). 
Tillförlitlighet och giltighet går hand i hand med varandra och om inte metoden är giltig finns 
det ingen tillförlitlighet i undersökningen (Patel & Davidsson, 1994).  
 
 

3.7.1 Validitet 
Denscombe (2000) definierar validitet som hur väl forskningsdata och metoder för att erhålla 
data betraktas vara precisa och korrekta. Då min studie är av kvalitativ karaktär diskuteras 
intern giltighet. Intern giltighet visar om rätt beskrivning av ett fenomen är gjort, i mitt fall 
motivation (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att intern giltighet kan granskas genom 
att en kontroll av undersökningen görs samt en kontroll av resultaten. Intervjuguiden (se 
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bilaga 1) har skapats genom att jag gått igenom den teoretiska referensramen och ställt frågor 
utefter de nyckelbegrepp (finns sammanfattade i den teoretiska modellen, figur 2.1 sid. 11) 
som finns i denna. Detta ökar validiteten då teorin och frågorna har en tydlig koppling. 
Fördelen med att använda intervjuer är att man direkt kan kontrollera riktighet och relevans 
för den insamlade datan under tiden som de samlas in.   

För att få en studie med hög kvalitet har jag genomgående i arbetsprocessen granskat 
materialet. Efter att jag utfört intervjuerna valde jag att i ett första steg direkt skicka tillbaka 
svaren (med frågan skriven ovanför varje svar) till respektive respondent, för att undvika att få 
korrigera informationen i efterhand samt säkerställa att jag uppfattat deras svar korrekt. I ett 
andra steg sammanfattade jag sedan intervjuerna. På grund av att jag skriver min uppsats 
ensam, så påverkas resultaten av intervjuerna. Detta då enbart min syn på respondenternas 
svar ges, vilket minskar validiteten. För att undersöka om jag förstått respondenternas svar 
korrekt, skickade jag transkriberingarna till respektive intervjuperson samt vilken fråga svaret 
behandlade. Detta bidrar till att validiteten ökar 

 

3.7.2 Reliabilitet 
Tillförlitligheten (reliabiliteten) i en undersökning är en innebörd av huruvida 
forskningsinstrumenten är neutrala till sin verkan och om de skulle ge samma resultat vid 
andra tillfällen (Denscombe, 2000). Att jag valde att använda mig av ljudupptagning och dator 
möjliggör att jag kan gå tillbaka i materialet och därmed ökar tillförlitligheten i min 
undersökning (Denscombe, 2000). Dock kan tillförlitligheten i min studie minska då jag är 
ensam om att utföra den och därigenom kommer det bara finnas min syn på respondenternas 
svar. Tillförlitligheten kan också minska då jag delvis kommer ha ögonen på datorskärmen 
och inte på respondenten, vilket kan påverka respondentens förtroende till mig. Patel och 
Davidsson (1994) menar att tillförlitligheten ökar om det finns flera synsätt på 
respondenternas svar, vilket i mitt fall inte är möjligt och därigenom påverkas studiens 
tillförlitlighet.  
 
Jacobsen (2002) menar att intervjuaren genom klädval och engagemangs nivå kan påverka 
respondenten (intervjuareffekten). Jag har därav under intervjuerna försökt ha passande kläder 
samt visa stort engagemang för att få så bra kontakt till respondenten som möjligt och minska 
intervjuareffekten. Vid samtliga intervjuer har jag haft en mall efter hur jag presenterar mig 
själv, i vilken ordning frågorna kommer samt haft färdiga definitioner på eventuellt svåra 
begrepp. Detta för att minska riskerna för olika resultat. För att se till att ingen kontexteffekt 
uppstår utförde jag intervjuerna vid respondenternas arbetsplats, och de fick själva välja ut var 
de ville sitta. Detta gjordes även för att respondenterna skulle känna sig trygga. Varje intervju 
var planerad att ta cirka fyrtiofem minuter, men beroende på hur pass långa svar som gavs och 
hur snabbt respondenterna svarade tog intervjuerna mellan 30-50 minuter. Samtliga 
respondenter kommenterade efter intervjuerna att de tyckte om frågorna och att de känts 
relevanta för ämnet (motivation). Att känna engagemang i något kan öka en individs 
motivation, vilket jag även har nämnt under 3.3 Urval (Deci & Ryan, 2000b; Jacobsen, 2002). 
Detta ökar trovärdigheten av respondenternas svar.  
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3.8 Metodkritik 
Det finns kritik till den kvalitativa metoden. Åsberg (2001) menar att det egentligen inte finns 
varken kvalitativa eller kvantitativa metoder för forskning, och att det enbart handlar om 
retorik. Bryman och Granström (2002) menar även att den kvalitativa forskningen bygger på 
forskarens uppfattning av vad som är viktigt och betydelsefullt. Forskaren får ofta även en 
nära relation till undersökningspersonerna, vilket kan påverka resultatet. Bryman och 
Granström (2002) skriver också att undersökningspersonerna kan bli påverkade av forskarens 
ålder, kön, utseende och personlighet. Risken med en kvalitativ studie är även att det kan vara 
svårt att se vad forskaren faktiskt har gjort och kommit fram till, och t.ex. varför urvalet ser ut 
som det gör (Bryman & Granström, 2002). Jag anser trots kritiken att den kvalitativa ansatsen 
är den rätta då jag avser att insamla djupgående information från ett par individer inom en 
arbetsgrupp.  
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4. EMPIRI 
I detta kapitel presenteras empirin som framkommit under studien. Intervjuer utfördes med 
sammanlagt fem personer, varav en var ledare och fyra medarbetare till ledaren. Empirin 
presenteras utifrån de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna som har använts. I detta kapitel 
presenteras resultatet i de tre huvudbegrepp som är baserade på teorin.  
 
4.1 Presentation av respondenter 
Respondent A är en kvinna i femtioårsåldern som studerat till Socionom på Göteborgs 
Universitet. Hon är idag personalchef på avdelningen och har femton anställda under sig.  
 
Respondent B är en kvinna i trettioårsåldern som studerat informatik och datavetenskap på 
Högskolan i Halmstad. Hon arbetar idag som personalsekreterare.  
 
Respondent C är en kvinna i femtioårsåldern som studerat konst på Konstfack i Stockholm, 
men arbetar idag som konsult åt företaget. Respondenten stod ut en aning från de andra då 
hon har en annorlunda bakgrund vad gäller studier. Hon har stor vana av att arbeta 
självständigt vilket kan ha haft inflytande på hennes svar.  
 
Respondent D är en man i femtioårsåldern som studerat till Civilekonom på 
Handelshögskolan i Stockholm. Han arbetar idag som ekonomiansvarig på avdelningen.  
 
Respondent E är en man i trettioårsåldern som studerat Ekonomi på Göteborgs Universitet. 
Han arbetar idag som ekonomiassistent.  
 
 
4.2 Motivation 
Inledningsvis i intervjun fick respondenterna besvara frågor som involverade deras syn på 
begreppet motivation, men även personliga frågor om deras utbildningsbakgrund och varför 
de går till arbetet. Nedan kommer jag att redovisa deras svar.  
 
Samtliga respondenter definierade begreppet motivation olika. Respondent A ansåg att det är 
motivation som får person att prestera och må bättre. Respondent B definierar det som 
drivkraften att vilja utföra något. Respondent C definierade motivation som meningsfullhet 
och berättade vidare att om en person inte är motiverad utför han/hon inte ett arbete som är av 
någon betydelse för samhällsinvånarna. Det kan handla om meningsfullhet i själva arbetet 
eller meningsfullheten i att ha goda relationer till sina medarbetare. Respondent E ansåg att 
motivation är att känna en längtan efter att göra något och viljan att göra något. Respondent D 
menade att motivation är att man får utlopp för något positivt, att man har ett mål, och att 
uppnå resultat. För honom kan det även vara att åka på en resa, eller spara pengar till något 
man verkligen vill ha. Detta är vad som ger honom motivation och en drivkraft för att uppnå 
sina mål.  
 
Respondenterna har även olika motivation till att gå till arbetet på morgonen. Respondent A 
säger att hon går till arbetet för helheten: att ha ett arbete som är roligt, att ha en frihet inom 
givna ramar, att få ta ansvar och att få påverka. Vissa saker är tråkigare än andra, men 
vardagen rullar på. Respondent B och C menade att det kort och gott är att få gå till arbetet 
och utföra saker samt att få träffa arbetskamraterna. Respondent C ville dock markera att hon 
är en uttalad doer och antagligen hade gjort saker även om hon inte haft ett såpas strukturerat 
arbete som hon har idag. Respondent D menade han går till arbetet för att han vet att han har 
ett uppdrag att utföra, kunder att träffa och att folk använder hans tjänster. Han är behövd och 
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efterfrågad. Respondent E är kluven i frågan. Han menar själv att det beror på vad det handlar 
om. Är det rolig så är det motiverande men över lag att ha en struktur på sin vardag och ha 
ordning och reda på sitt liv.  
 
Enbart respondent D och E använder sin utbildning i sitt arbete. De arbetar med något som 
direkt anknyter till deras utbildning. Respondent A, B och C menade att de har haft nytta av 
delar av sin utbildning, men inte vad som stått i böckerna som respondent B uttrycker det. De 
menade att om man har en akademisk utbildning så lär du dig analysera och dra slutsatser och 
ifrågasätta saker och ting på ett annat sätt. Respondent A menade att en utbildning håller i 
cirka tio år, och att du måste hålla dig uppdaterad, som med juridiken, men du lär dig ett 
förhållningssätt och hur man läser lagar, avtal och policys.  
 
 
4.3 Behov 
Nedan kommer jag att presentera respondenterna som behandlar de tre behoven: Prestation, 
Makt och Samhörighet som framkom av teorin i kapitel 2 Teoretisk Referensram. 
 
4.3.1 Prestation  
Jag väljer att presentera prestation under behov och inte under yttre motivationsfaktorer, då 
McClelland (1988) utförligt förklarar prestationsbehovet, medan Amabile et al. (1994) enbart 
listar prestation som en av flera motivationsfaktorer, och går inte närmare in på begreppet. 
Således anser jag att prestation bäst faller under 4.3 Behov.  
 
Samtliga respondenter hade vissa faktorer som skulle bidra till en ökad prestation. Respondent 
A menade att hon skulle prestera mer om hon fick ökad bekräftelse på sitt arbete, bli sedd av 
sin chef och sina medarbetare i större utsträckning. Respondent B uttryckte att hennes 
prestation skulle öka om hon fick växa som människa och avancera inom organisationen. 
Respondent C menade att kortare vägar till synbart resultat skulle få henne att prestera mer. 
Respondent D eftersökte mer varierade arbetsuppgifter och få bättre möjligheter till att röra på 
sig inom företaget. Respondent E skulle prestera bättre om han hade fått en tydligare struktur i 
ramverket för vad hans arbete innebär och enbart få sitta på en stol. Han anser idag att hans 
arbetsuppgifter gör att han hamnar på två stolar, vilket gör honom splittrad.    
 
Att prestera eller åstadkomma något är olika centralt hos respondenterna. Hur pass oroliga 
respondenterna var för att prestera dåligt, eller misslyckas med sitt arbete, visar på om 
respondenterna är lågpresterande eller högpresterande människor. Respondenterna var över 
lag inte orolig för att prestera dåligt i sitt arbete. Majoriteten av respondenterna menade att de 
oftast kunde känna på sig om en arbetsuppgift gick dåligt och då kunde de ta hjälp eller få råd 
av en medarbetare för att förbättra sin prestation. Respondent A uttryckte att oväntad kritik 
var värre än att känna att man misslyckas, då hon vid oväntad negativ kritik inte själv har 
kontroll på vad som gått fel. Respondent A sa här att hon har lätt att skuldbelägga sig själv 
och vara väldigt självkritisk.  
 
Respondent B sa sig vara positiv och optimistisk av naturen, och ser misslyckanden som en 
chans att utvecklas. Om hon skulle känna att hon misslyckats i en arbetsuppgift, eller får 
oväntad kritik så skulle hon hantera problemet när kritiken kommer och inte oroa sig i förväg. 
Hon står alltid för sina beslut och använder här ett citat från Percy Barnevik: ”Det är bättre att 
ha tagit ett beslut och stå fast vid det än att inte ha tagit något beslut alls”.  
 
Respondent C berättar att hon burit på känslan av misslyckande väldigt länge och att det har 
med en viss skepticism att göra. Hon har vid ett flertal tillfällen hamnat i situationer där hon 
inte varit tillräckligt kvalificerad för en viss arbetsuppgift, haft bristande arbetserfarenhet eller 
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utbildning. Vid dessa tillfällen känner hon sig otillräcklig och hon känner att hon fuskar – 
arbetar inom ett område som inte är hennes profession. Hon berättar vidare att enligt henne får 
man som konstnär alltid försvara det man gjort, och det gör hon även i detta arbete. 
Respondent C har efter flera års arbete vid företaget börjat känna uppskattning för det hon 
gör, vilket hon tror är typiskt kvinnligt. 
 
Respondent D sa att han inte är rädd att misslyckas i andras ögon, utan mer i sina egna. 
Största rädslan är att glömma saker, som att kontakta människor eller boka in saker. 
Respondent E berättade att han har dålig självkänsla och ofta jämför sitt arbete med en 
kollega som har en liknande tjänst, eller med personen som hade hans tjänst innan. Han 
påpekar dock att han inte i samma utsträckning är rädd för sina medarbetares åsikter, utan 
alltså sin egen prestationsförmåga.  
 
 
4.3.2 Makt 
Respondent A menar att makten inom företaget är fördelad på få händer och att företaget i 
mångt och mycket är toppstyrt.  ”Man måste vara medveten om att du har makt och hantera 
den varsamt. T.ex. i en förhandling måste du veta att du har makt och kan påverka andra. 
Man får inte bli berusad av den”.   Det här citatet anser jag fångar respondentens centrala 
budskap i diskussionen kring makt.  
 
Respondent B och E har inte innehaft någon chefsposition. Dock har de haft ansvarspositioner 
inom ideella föreningar tidigare. Respondent B blir något fundersam över begreppet makt, 
men anser att det är något man ska ha respekt för. Respondenten menar att om man innehar en 
maktposition ska man vara noga med att inte överträda sina befogenheter. Respondent E tar 
en annorlunda ställning till makt än de andra respondenterna. Han anser att makt oftast är 
något negativt och att man ska nyttja den med försiktighet. Respondent E menar även att man 
måste vara medveten om organisationens balans- och maktstruktur.  
 
Respondent D filosoferar över begreppet makt några minuter och menar kort och gott att makt 
handlar om påverkansmöjligheter och att ha inflytande.  Respondent C menar att man kan 
inneha makt på olika plan. Men hon anser att makt är att kunna påverka och ha inflytande 
över sitt eget liv. Hon diskuterar även ekonomisk makt, att ha möjlighet att vara fri att köpa 
och nyttja saker som man vill. Den makten är inte alls motiverande för henne och hon ser den 
enbart som ett medel. Hon är över huvud taget inte intresserad av att ha makt över andra 
människor.  
 
Inflytande är sammankopplat med personlig och social makt. Hur man ser på inflytande 
indikerar vilken maktpersonlighet man har. Samtliga respondenter utom respondent D menar 
att de i någon form använder sig av sitt inflytande i sitt arbete. Respondent A menar att hon 
behöver använda sitt inflytande i organisationens nätverk, när hon vill påverka en viss fråga. 
Hon vill enligt sig själv påverka från rätt håll.  
 
Jag valde att citera respondent B, då jag ansåg att hennes svar var beskrivande för henne som 
person samt att svaret inte behövdes skrivas om: ”Ja, klart jag gör. Är det en förändring på 
väg uttrycker jag min åsikt. Mitt syfte är att göra det bästa för organisationen. Dock finns det 
tillfällen där jag låtit min personliga åsikt influera mig för mycket”.  
 
För respondent E är det viktigt att vara en del av förändringen i företaget, och han använder 
därav sitt inflytande. Respondenten talar vidare om att han valt detta arbete av en anledning 
och har en position som gör att han i vissa frågor kommer att få agera expert, då han har mest 
kunskap i frågan. När man intar en expertroll är det ens uppgift att använda sitt inflytande för 
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att guida kollegor och kanske till och med chefen i en viss riktning.  Respondent D ser 
inflytande som något negativt och menar att han inte är någon konspiratör och inte arbetar 
konspiratoriskt. Han vill helt enkelt inte påverka sina medarbetare då det finns risk att det kan 
leda till något negativt.  
 
Viljan att avancera inom företaget visar på vilken maktpersonlighet samt hur stort behov av 
makt en individ har. Respondent A och C har inte för avsikt att avancera inom företaget, men 
av olika anledningar. Respondent A har redan en chefsposition och anser sig vara för gammal 
för att ta en tyngre post inom organisationen. Respondent C menar däremot att det helt enkelt 
inte ligger i hennes intresse. Hennes utbildningsbakgrund som konstnär eller hennes tidigare 
mycket individuella arbete kan spela in här. Hon menar att som konstnär arbetar man mycket 
fritt och har egentligen bara ramar att arbeta efter då man utför ett uppdrag åt en specifik kund 
(t.ex. en beställd tavla eller att arrangera en konstutställning). 
 
Respondent B, D och E ser samtliga avancemang som något positivt. Respondent B har för 
avsikt att röra på sig inom företaget, eller till något annat företag då hon blir uttråkad av att 
inneha samma position för länge. Hon har chefsambitioner och menar att man måste arbeta 
hårt för att man ska nå dit man vill. Respondent E har inget emot att utvecklas som person och 
byta arbetsroll, men han skulle inte trivas som VD för ett företag, utan ser sig själv som en 
mellanchef av något slag.  
 
Jag väljer att citera respondent D då hans åsikter om avancemang visar tydlig på vilken typ av 
maktpersonlighet respondenten har: ”Nu när jag är äldre är det viktigare! Avancemang ser 
jag som något positivt. Riskerna i min ålder är mindre och jag har ett annat självförtroende 
och mycket mer erfarenhet”.  
 
 
4.3.3 Samhörighet 
Trygghet på arbetsplatsen är centralt för att en individ ska våga öppna sig mot medarbetare 
men även kunna känna motivation för sitt arbete.  Samtliga respondenter känner sig trygga på 
avdelningen och inom företaget som helhet. Respondent B, C och E svarar kort och gott ja, 
medan respondent A säger att hon känner sig olika mycket trygg i olika situationer. Deltar 
hon i ett möte där hon är dåligt förberedd kan hon känna sig otrygg i att uttala sig eller aktivt 
delta. Respondent D menar att han har goda relationer till sina medarbetare vilket är helt 
avgörande för hur bra han utför sitt arbete.  
 
Att få medgivande, eller samtycke, från chef och kollegor visar på hur högt 
samhörighetsbehov en individ har. Ju mer samtycke en individ söker hos en annan individ 
desto högre samhörighetsbehov har han/hon. Majoriteten av respondenterna anser att det är 
viktigt, men respondent A lägger till att för henne är det även situationsbundet då hon har en 
chefsposition och att hon ibland måste fatta beslut oavsett vad hennes underställda tycker.  
 
Respondent B anser att medarbetarnas samtycke påverkar hennes arbete i stor utsträckning 
och att hon kontinuerligt söker det. Respondent D uttrycker att han anser att det är oerhört 
viktigt med medarbetarnas samtycke. Han går hellre medströms än motströms och kan mycket 
väl välja att inte delta och istället göra något själv.   
 
Respondent C skiljer sig här markant från sina medarbetare. Hon anser till skillnad från de 
andra att hon kan utföra sitt arbete utan medarbetarnas samtycke, och att de inte alls påverkar 
hennes arbete. Dock menar hon att den sociala aspekten är viktig. Hon berättar att som 
konstnär är man ensam mycket och att man förlorar ofta en naturlig daglig kontakt med 
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människor. Hon menar att hon trivs mycket bättre på ett kontor där man får en social 
stimulans, men att hon saknar att arbeta aktivt med att måla.  
 
Respondent E:s åsikter i frågan väljer jag att presentera i ett citat, då hans svar visar tydligt på 
hans behov av samhörighet: ”Det tycker jag är viktigt, därför att det underlättar för mig. Jag 
vill också möta motstånd för att få flera infallsvinklar och därigenom förutsättningar att göra 
ett så bra arbete som möjligt. Vill dock ha en bra balans. För mycket motstånd gör att arbetet 
stannar upp och man blir ineffektiv”.  
 
Samhörighetsbehovet innefattar även grupproller en individ tar, då det visar på om en person 
kan tänka sig att ta en annan roll än sin huvudsakliga. Respondent A menar att intresse och 
ork påverkar hennes val av roll i en grupp. Brinner hon för ett område eller en viss fråga kan 
hon ta en framträdande roll, medan om hon är ointresserad kan hon ta en passiv roll. 
Respondent E resonerar liknande, men lägger till att han ofta ser sig själv som den naturlige 
ledaren. 
 
Respondent B och C tar ofta en tydlig roll i gruppen. Respondent B tar ledarrollen om ingen 
annan visar intresse för rollen, medan respondent C ofta tar den kreativa rollen. Hon tror detta 
beror på henens bakgrund, då hon är konstnär i grunden. Hon har alltid varit en person som 
kommer med nya lösningar och idéer och att hon antagligen därför naturligt tar den rollen i 
alla grupper hon arbetar i. Respondent D uttrycker att han ofta tar en roll som medlare. Han 
vill se saken ur allas perspektiv och efter det nå bästa möjliga consensus. Men om en viss 
fråga skulle gynna honom särskilt skulle han vara något mer egoistisk.  
 
Att få bekräftelse av medarbetare är sammanlänkat med samhörighet genom att individer 
behöver känna acceptans och att de får respekt från medarbetarna. Samtliga respondenter 
svarar här att de i hög grad får bekräftelse från samtliga medarbetare på avdelningen. 
Respondent C lägger till att bekräftelse t.ex. på ett bra utfört arbete är viktigt eftersom man 
inte enbart kan lita på sitt eget omdöme. Hon menar att man ofta är för hård eller för snäll mot 
sig själv.  
 
 
4.4 Inre och yttre motivationsfaktorer 
 
4.4.1 Inre motivationsfaktorer 
Nedan kommer jag att presentera respondenternas svar som behandlar inre motivation. I 
kapitlet presenteras de begrepp som framkom av teorin i kapitel 2 Teoretisk Referensram.  
 
Genom min operationalisering kom jag fram till att personliga färdigheter och eget förvärvade 
kunskaper som erhållits genom utbildning eller arbete är delar av kompetens. Samtliga 
respondenter menade att de på något sätt använder personliga färdigheter i sitt dagliga arbete. 
Respondent A och D ansåg att de har god nytta av att vara en bra lyssnare och att de kan 
hantera folk. Med hantera folk menade de att de kunde diskutera, arbeta och umgås med 
människor de inte riktigt känner eller på ett privat plan inte tycker om.  
 

24 
 

Respondent B ser sig ha nytta av att hon stöttar människor och peppar sina medarbetare. Hon 
tycker om att leda, vilket hon själv ansåg är en bra personlig egenskap då hon har för avsikt 
att avancera inom företaget. Respondent C tror sig ha stor nytta av att hon är pedagogiskt 
lagd, men hon tillägger att hon inte är utbildad inom ämnet, men tror att ”halva slaget är 
vunnet” bara man har en talang för något, i detta fall pedagogik. Hon berättar även att hon 
ibland har självförtroendesvackor, men genom utbildning och arbetserfarenheter har tränat att 
arbeta väldigt självständigt, vilket hon såg som en personlig talang. Respondent E sa att han 



har en naturlig fallenhet för kommunikation och anser sig själv vara en bra lyssnare. Han 
värnar även om att ha goda relationer till sina medarbetare och tror att det beror på att han har 
ett mycket relationsbaserat ledarskap. 
 
Autonomi kan vara viktigt för individers motivation, och kategoriseras enligt teorin som en 
inre motivationsfaktor. Ett autonomt arbete, eller ett självständigt arbete menar samtliga 
respondenter att de har. De har dock tydligt uppsatta arbetsramar som de ska hålla sig inom. I 
vissa samarbetar de med chef eller närmast berörd medarbetare. Respondent A uttryckte att 
hon har normer, policys och lagar att följa men utöver det bestämmer hon själv. Respondent B 
sa att hon har vissa saker som hon ska göra varje dag, annars är det fritt fram. Respondent C 
och D sa båda att de har ett mycket fritt och flexibelt arbete. Respondent E sa att han väljer att 
samverka med omgivningen mycket, men att han själv lägger upp sitt arbete.  
 
Att ha inflytande över någon annans arbete påverkar hur autonomt arbete denna person har. 
Respondenterna ansåg att deras medarbetare har ett stort inflytande över deras arbete men hur 
stort inflytande de hade varierade något hos respondenterna. Respondent A menade att det 
beror på. Hennes chef har stort inflytande i förhandlingsfrågor och chefen kommer ofta med 
åsikter, vilka respondent A får tar hänsyn till. Hon tyckte att medarbetarna har inflytande i 
vissa frågor. Över lag påverkar medarbetarna helheten menar respondenten. Respondent B 
berättade att chefen har stort inflytande över hennes arbete och hon ser sitt arbete som ett 
serviceyrke där hon arbetar mot kunder. Respondenten ansåg dock att hon har ett fritt arbete, 
men som i så många andra frågor måste man samarbeta och hjälpas åt för att helheten ska bli 
bra. Respondent C återkopplar här återigen till sin utbildningsbakgrund (konstnär) och hon 
igenom den lärt sig att arbeta självständigt och ta mycket eget ansvar, vilket hon ansåg 
påverkade hennes syn av chefens inverkan på hennes arbete. Hon anser att hon kan arbeta helt 
fritt från chef och medarbetare i många frågor, men att i vissa behöver ha kontakt med andra 
avdelningar. När det gäller medarbetarna så påverkar de inte hennes arbete alls, utan 
respondent C ansåg att hon behöver dem för den sociala faktorn, för gemenskapen och 
kontakt.  
 
Respondent D menade att han och chefen träffas och stämmer av veckovis och för en dialog i 
viktiga ärenden. Påverkan från medarbetarna är desto högre, då de är en mindre avdelning. 
Oftast gäller det frågor om mer avancerade ärenden. Respondent E ansåg att chefen sätter 
ramarna för hans arbete men chefen går aldrig in och detaljstyr. Chefen kan dock tala om sina 
åsikter i en viss fråga och dem bör jag ta hänsyn till. Medarbetarnas påverkan är stor, då han 
har ansvar för vissa frågor men har valt att delegera själva arbetet till andra. Medarbetarna har 
en mer psykologisk påverkan och respondenten anser att det viktigaste är att man samarbetar. 
Han vill vara jämställd med sina medarbetare och gör de ett bra arbete vill han inte vara 
sämre.   
 
Genom min operationalisering kom jag fram till att relationer i arbetssammanhang kan 
innefatta att ha arbetskamrater och uppleva en social gemenskap.  Samtliga ansåg att det var 
viktigt för dem att ha en god relation till medarbetarna och detta för att det underlättade 
arbetet avsevärt, eventuella konflikter tar mycket tid mentalt och fysiskt. Respondent A sa att 
man är mer eller mindre beroende av medarbetarna, men att relationen är helt avgörande i 
vissa arbetssituationer. Respondent B menade även att det är centralt i hennes arbete och att 
bra kommunikationen är nyckeln till ett lättare arbete.  
 
Respondent D menade att det är viktigt att bygga upp goda relationer då det är av högsta 
betydelse att samtliga medarbetare har samma svar mot kunder när de arbetar med lagar samt 
policys. Respondent E har en strikt arbetsrelation till sina medarbetare. Han ser upp till vissa 
personer för deras ledar- och chefsegenskaper, men även för deras struktur- och 
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beslutsförmåga. Som jag nämnt ovan vid 4.3.3 Samhörighet anser respondent C att hon inte 
har ett arbetsrelaterat behov av att samarbeta med sina medarbetare, dock behöver hon den 
sociala aspekten. Hon menade att dåliga relationer tar mycket tid och att arbeta på sina 
relationer till övriga medarbetare därav är viktigt.    
 
Hur respondenterna ser på en utmanande uppgift visar på om utmaning som motivationsfaktor 
faktiskt tilltalar dem eller om det är något de blir omotiverade av. Samtliga respondenter 
ansåg att utmaning var något skrämmande, men viktigt för deras motivation. Respondent B 
och E ansåg att de hade flera uppgifter som var utmanande. Respondent B svarade att hon kan 
få en uppgift där hon är dåligt insatt eller saknar kompetens för, men då försöker hon se det 
som något positivt och som en utmaning. För att kunna klara av uppgiften måsten hon lägga 
ner mer tid och göra mer research än vanligt. Respondent A, C och D ansåg att de hade få 
uppgifter som var utmanande, men att vissa var det.  Respondent A uttryckte det enligt 
följande: ”Intet nytt under solen”. Respondenten menade att det kunde bero på att efter tjugo 
år på samma arbetsplats har hon blivit trygg att få uppgifter skrämmer henne. Respondent D 
menade att uppgifter som är relaterade till lön och arbetsrätt aldrig är desamma, men att i 
övrigt går de flesta uppgifter på ren rutin.   
 
När det kom till hur de tog sig an en utmanande uppgift tog flertalet respondenter an sig den 
med viss rädsla eller motvilja. Samtliga ansåg att struktur och förberedelse inför själva 
uppgiften var central för att lyckas. Respondent C sa att ”Jag tar reda på vad jag kan utföra 
av egen kraft och vad jag behöver från andra, t.ex. medarbetare inom eller utanför 
organisationen”. Respondent E sa att han känner stort obehag inför uppgifter och därav 
skjuter upp dem till sista minuten. Men när han väl genomfört dem så tycker han att det varit 
roligt.  
 
Jag fann att glädje och tillfredsställelse är synonymer till njutning och nöje, vilket teorin 
menar är en inre motivationsfaktor. Vid frågan ”Vad gör dig glad på arbetsplatsen?” svarade 
respondent A att hon blev glad av en win-win lösning, där båda parter går ut nöjda och en 
helhetslösning som fungerar för alla. Respondent B menade att hon blev glad av perioder där 
allt bara flöt på, vilket det inte alltid gjorde. Respondent C berättade att hon blir glad av den 
sociala aspekten, som hon inte får när hon arbetar som konstnär. Hon älskar att träffa 
människor och få prata av sig och skoja. Hon njuter extra mycket av det i stressade perioder.  
 
Respondent B talade om att han blir glad av: att ha många arbetskamrater runt om i hela 
organisationen, att ha glada människor runt omkring mig, att få bekräftelse.  Respondent E sa 
att han blir glad av att lyckas med en uppgift, framförallt när den har varit en utmaning och 
när han får beröm och bekräftelse av sina medarbetare, men även av saker som är 
stimulerande och utmanande på ett roligt sätt. Samtliga respondenter tog sig an vissa uppgifter 
bara för att de är roliga eller ger dem tillfredsställelse.  
 
Samtliga respondenter ansåg att de utvecklats i sin nuvarande arbetsroll, vilket är kopplat till 
personligt berikande och är en inre motivationsfaktor. Respondent A uttryckte att hon har fått 
större och mer övergripande ansvar. Respondent B ansåg att det är oundvikligt och sa att hon 
tvingas ta en annan typ av ansvar än vid tidigare arbetsplatser. Hon har enligt sig själv 
tvingats att mogna och tänka efter i sitt arbete på ett annat sätt: ”att börja tänka med hjärnan 
och inte med hjärtat”. Respondent C sa att hon lärt sig att formulera sig och göra sina 
utredningar begripliga för andra medarbetare. Hon har även lärt sig att strukturera och 
organisera sitt arbete.  
 
Respondent D menade att han främst lärt sig ta mer ansvar och sa: ”jag har också lärt mig av 
vikten av att ha mål och ser varför man gör saker. Jobbar vi bra mot våra kunder gör 
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kunderna ett bra jobb också. Det underlättar för helheten om alla gör ett bra jobb, då blir 
kunderna nöjda. Och är kunderna nöjda är jag nöjd”.  Jag väljer att lägga citatet här och inte 
under mål då frågan främst återkopplar till personligt berikande och utveckling. Respondent E 
sa sig främst ha utvecklat sitt ledarskap, och har på senare år gått från ett uppgiftsorienterat 
ledarskap till ett relationsorienterat och att skillnaden mellan ledare och chef blivit tydligare.  
 
 
4.4.2 Yttre motivationsfaktorer 
Nedan kommer jag att presentera respondenternas svar som behandlar yttre motivation. I 
kapitlet presenteras de begrepp som framkom av teorin i kapitel 2 Teoretisk Referensram. 
Prestation är enligt Amabile et al. (1994) en yttre motivationsfaktor, dock har författarna inte 
närmare gått in på begreppet eller definierat det. Därför väljer jag att presentera 
respondenternas svar om prestation under 4.3.1 Prestation.  
 
Lön, eller pengar är en yttre motivationsfaktor. Fyra av fem respondenter ansåg att lön var en 
kortvarig motivationsfaktor som inte var central för dem. Dock ville samtliga att de skulle få 
en skälig lön för sitt arbete, men att en löneförhöjning inte skulle påverka deras 
prestationsförmåga. Enbart respondent D ansåg att den var viktig. För honom var lönen 70-75 
% av hans motivation att utföra sitt arbete.   
 
Att få feedback handlar om att individer behöver få erkännande för sitt arbete, få beröm och 
kritik för det arbete de lägger ner på sin arbetsplats. Respondenterna sa att de ofta får positiv 
feedback från sin chef och att chefen är mycket noga med att tala om när någon gjort något 
bra. Chefen ger alltid feedback muntligen, vilket samtliga respondenter ansåg var bra. 
Respondent B menade att det är karaktäristiskt för hennes arbetsplats. Respondent C har bytt 
arbetsplats ofta och uttryckte att hennes nuvarande chef är mycket bra på att ge feedback, men 
att det ibland kan gå till överdrift.  
 
Att få uppskattning är en del av den yttre motivationsfaktorn erkännande. Samtliga 
respondenter sa att de fått uppskattning på arbetsplatsen, dock ansåg vissa av respondenterna 
att de fått den i olika hög grad. Respondent A sa att vissa på avdelningen var bra på att 
berömma varandra, men att ibland visas ingen uppskattning alls. Respondenten menade att 
vilken relation man har till varje medarbetare säkert är en viktig faktor. Respondent B sa att 
den positiva kritiken kommer löpande under arbetet och att det alltid sker när andra 
medarbetare är i närheten. Respondent C och D sa att den oftast kom muntligen, men även att 
uppskattningen kunde komma i form av att en medarbetare bjöd på fika, eller att de gick ut 
och tog en öl efter arbetet. Respondent E ansåg att om uppskattning poängteras för en 
medarbetare försöker han även se till att chefen får samma information. Utöver den muntliga 
uppskattningen finns inget egentligt belöningssystem eller förmåner. De har ett 
friskvårdsbidrag, men i övrigt anser ingen av respondenterna att det finns något som de anser 
är en förmån.  
 
Jag tolkade att bestraffning kunde ske om en individ begick ett misstag på arbetet, t.ex. att få 
en varning eller bli uppsagd. Om ett misstag begås på arbetsplatsen, eller om någon agerar 
felaktigt mot en kund hanteras det alltid i ett första steg med ett personligt samtal mellan chef 
och medarbetaren som begått felet. Ifall felet är mycket allvarligt kan medarbetaren rent av få 
en varning eller bli uppsagd. Dock påpekade respondent D att medarbetaren måste bli 
medvetandegjort om varför han/hon får t.ex. en varning. Därefter måste medarbetaren få en 
chans till att förändra sitt beteende. Även om respondenterna själva aldrig fått en varning, 
skulle samtliga respondenter ta allvarligt på saken samt förändra sitt beteende. Respondent A 
säger att ”om det hade hänt mig hade jag nog blivit förstörd. Jag hade försökt förstå vad som 
hänt och hur det hängde ihop. Bara jag begriper och kan ta det till mig.”. Respondent B såg 
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misstag som en naturlig del i en lärprocess. ”Om man gör fel får chefen eller ens medarbetare 
tillrättavisa en och sen får man testa att göra om och göra rätt. Misstag sker naturligt”.  
 
Respondent C blev väldigt stressad om hon skulle göra ett misstag, hon säger själv att hon tar 
misslyckanden och kritik alldeles för personligt. Även här återkopplar respondenten till sin 
bakgrund, då hon alltid har fått kritisera sig själv. Som konstnär menar hon finns det ingen 
hårdare kritiker än sig själv. Vidare menar respondent C att hon alltid går i försvarsläge när 
hon blir kritiserad.  I allmänhet har hon svårt att separera arbetsliv och privatliv. Respondent 
D menade att han skulle försöka se tillbaka på hur han betett sig och agerat och sedan arbeta 
på att inte hantera situationen på samma sätt igen. Han tycker även det är viktigt att man är 
flexibel och kan tänka sig att förändras för att nå bästa möjliga resultat. Respondent E sa att 
han försöker förstå sin roll i situationen och försöker därefter lära sig av misstaget och 
eventuellt förändra sig som person.  
 
Ingen av respondenterna sa att de får direkt negativ kritik från sin chef. De kan dock om det 
krävs få konstruktiv kritik, och samtliga respondenter kände ett visst obehag inför detta. 
Respondent A, B, C och E tog vid första anblicken åt sig av kritiken på ett negativt sätt och 
gick i försvarsläge. Men efter ett tag försökte de ta till sig de delar de kan arbeta med. 
Respondent D sa att han enbart får konstruktiv kritik vid de tillfällen resultatet inte varit 
tydligt eller uppgiften inte nått enda fram, och att han då var förberedd på kritiken. Han är 
oftast medveten om när han inte presterat tillräckligt bra. 
 
 
4. 5 Mål och målstyrning 
Nedan kommer jag att presentera respondenternas svar som behandlar mål och specifika 
begrepp som framkom av teorin i kapitel 2 Teoretisk Referensram.  
 
Ett av begreppen som teorin tar upp är deltagande, alltså att individen ska känna sig 
involverad och införstådd i företagets mål. Respondent A, C och E menade att organisationen 
har större huvudmål, som sätts av ledningsgruppen. Därefter får varje avdelningschef i uppgift 
att bryta ner dem i delmål som passar just den avdelningen. Medarbetarna får sen information 
om målen på personaldagar, i personalgrupperna och skriftligen på papper. Respondent B sa 
att de får en typ av utbildning av målen. Respondent D uttryckte sig enligt följande: ”Det är 
chefens sak att se till att målen följs upp och att vi gör det vi ska och sen redovisar det vidare. 
Chefen sammanfattar det på årsbasis genom verksamhetsberättelsen”.  
 
Ingen av respondenterna ansåg sig ha någon större påverkan på huvudmålen. Respondent A, 
C och D arbetade inom organisationen när huvudmålen sattes, men var inte inblandad i själva 
framtagningsprocessen, det står ledningsgruppen för. Respondent B och E arbetade inte inom 
organisationen vid detta tillfälle. Samtliga respondenter sa dock att de är involverade i 
framtagningen av handlingsplanerna, där målen är innefattade. Respondenterna uttryckte dock 
att de gärna hade varit mer involverade i framtagningen av huvudmålen och avdelningsmålen. 
Fyra av respondenterna ansåg dessutom att det är viktigt att man arbetar åt samma håll som 
organisationen och att detta lättast sker genom att man arbetar mot dess mål.  
 
Samtliga respondenter ansåg sig ha individuella mål, men flera av respondenterna hade inte 
uttryckt dem i ord, utan konstaterade, när frågan ställdes, att de var outtalade. Respondent A, 
C och D ville få mer ansvar och mer varierade arbetsuppgifter. De hade ingen tydlig 
prioriteringslista över sina individuella mål. Respondent B ville utvecklas på det personliga 
planet, vilket innefattade hennes ledarskap, i motivationstekniker samt ekonomiska förståelse. 
Respondent E hade mål som innefattar att hans arbete ska vara meningsfullt, för både honom i 
hans arbete, hans medarbetare och kunderna. Han vill också lära sig att arbeta mer 
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självständigt. Respondent E hade som förstamål att göra ett meningsfullt arbete.  Respondent 
B hade rangordnat sina mål, och det viktigaste för henne var att få en heltidstjänst efter jul. 
Trots att respondenterna inte ansåg sig vara delaktiga i utvecklingen av målen, tyckte de sig 
vara väl förstådda med dem och väl insatta. 
 
Det är inte bara viktigt att ha mål. Alla respondenterna ansåg att företaget uppdaterade målen 
ofta, men att målen inte följdes upp. Respondent A, som är chef för avledningen uttryckte att 
målen och handlingsplanerna uppdateras på årsbasis. Respondent B, C och E menade att de är 
involverade i framtagningen av avdelningens handlingsplaner, vilket innefattar en genomgång 
av avdelningens mål samt företagets övergripande mål. Respondent D svarade följande på 
frågan: ”ja, vi får ge förslag på vad som saknas och på vad som vi måste bli bättre på. Vid 
medarbetarsamtal kan du utveckla dina mål och få förslag på hur man ska nå dit (t.ex. genom 
utbildning)”.  
 
Respondent A, B, C och D ansåg att deras individuella mål låg väl i linje med 
organisationens. Detta ansåg inte respondent E, då han ansåg att hans individuella mål låg mer 
på det privata planet än det arbetsmässiga planet. Respondent B uttryckte sig enligt följande ” 
Ja, absolut. Hade inte sökt den här tjänsten annars. Företagets mål är viktiga för mig att 
arbeta mot”.   
 
 
4.6 Sammanfattning av Empirin 
För att enklast visa hur det empiriska svaret på min fråga ser ut har jag nedan konstruerat en 
modell (se figur 4.1 Empirisk modell, sid. 30). Prestation, makt och samhörighet diskuterades 
flitigt av samtliga. Det majoriteten av respondenterna ansåg att det var viktigt att ha goda 
relationer till sina medarbetare och att medarbetarna i någon form påverkade deras arbete. 
Vad gäller maktbehovet så menade flertalet att makt var något man skulle hanteras med 
respekt. Endast en respondent såg makt som något negativt. Prestationsbehovet var högt hos 
samtliga respondenter och ingen av dem var direkt orolig för att misslyckas, annat än mot sina 
egna krav. Däremot tyckte de inte om att få oväntad kritik. 2 av 5 respondenter ansåg oväntad 
kritik var utvecklande och att det gav dem en chans till att lära sig något nytt.  
 
Av de inre och yttre motivationsfaktorerna diskuterades de inre mest. Kompetens, autonomi 
och social gemenskap var de tre faktorer som jag tolkade som viktigast för respondenterna. 
Tre av respondenterna ansåg inte att de direkt hade någon utmaning i arbetet. Ingen av 
respondenterna var direkt rädda för att ta sig an en utmaning, men skulle ta emot uppdraget 
med viss skepsis. Att få erkännande var däremot mycket centralt för respondenternas 
motivation. I företaget skedde sällan bestraffningar och något belöningssystem fanns inte.  
 
Vad gäller mål och målstyrning hade respondenterna ingen större chans att påverka 
huvudmålen inom företaget, men fick möjlighet att påverka avdelningsmålen. Dock ansåg 
samtliga att de var väl införstådda med vilka mål organisationen som helhet hade och även 
vilka avdelningsmål som fanns. Uppdatering av målen sker på årsbasis, men ingen av 
respondenterna ansåg att uppföljning av målen skedde. Respondenterna hade samtliga 
individuella mål i någon form, dock hade inte alla uttalat dem, eller skrivit ner dem.  
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Den teorietiska modellen (figur 2.1 sidan 11) och den empiriska modellen (se figur 4.1 
Empirisk modell, sid. 30) har samma huvudstruktur och pilar. Teorin säger att behoven är 
grundläggande för att motivation ska uppstå (McClelland, 1988), men även att mål och 
målstyrning är viktigt för motivationen (Locke & Latham, 1990). Deci och Ryans (2000b) 
teori säger att både inre och yttre faktorer påverkar motivationen, men att hur viktig varje 
faktor är varierar hos varje individ. Vid just denna avdelning visar det sig att det inte i någon 



större utsträckning fanns belönings eller bestraffningssystem, vilket gör att cirkeln för de yttre 
motivationsfaktorerna är något mindre. Just dessa respondenter motiveras i något högre grad 
av de inre motivationsfaktorerna. 
 
Färgen i figuren, tjockleken på strecken som omger cirklarna eller storlek, längd på pilarna, 
avståndet mellan figurerna eller har ingen betydelse för det empiriska svaret. Begreppen 
betydelse har inte förändrats från den teoretiska modellen.  Cirklarnas storlek representerar 
vilka områden som diskuterades mest samt de områden som jag uppfattade var viktigast för 
respondenterna.  Den empiriska modellen bygger på den teoretiska modellen genom att de är 
utvecklade efter samma grundbegrepp som framkom ur teorin. Jag väljer att presentera en 
sammanfattad bild av varje huvudbegrepp, då modellen hade blivit allt för omfattande om jag 
hade visat hur viktigt varje delbegrepp var.  
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5. ANALYS 
 
5.1 Motivation 
Forsyth (2009) definierar motivation som psykologiska mekanismer som ger mening och mål 
till beteenden, och samtliga respondenters syn på motivation anser jag inryms i Forsyths 
(2009) definition. Av empirin uppfattar jag att respondenterna känner en stark motivation vid 
arbetsplatsen, vilket Amabile (1993) menar är centralt för huruvida individer upplever en hög 
kvalitet på sitt arbete eller ej, och kan ha en avgörande betydelse för om individen väljer att 
stanna kvar i en arbetsgrupp eller ej.  
 
Respondent A menar att motivation är något grundläggande som får oss att prestera bättre, 
vilket även Franken (2002) och Wiener (1992) anser. Respondent B, D och E anser att 
motivation är att man har ett mål, en drivkraft och kan se det färdiga resultatet. De två 
sistnämnda kan också tolkas som att ha uppsatta mål, vilket Locke och Latham (1990) anser 
är centralt för att känna sig motiverad. Respondent C har en annorlunda syn på motivation och 
menar att motivation är meningsfullhet, att om en person inte är motiverad utför han/hon inget 
arbete som är av någon betydelse för samhällsinnevånarna. Detta kan tolkas som att hon 
motiveras av att prestera (McClelland, 1988).  
 
Viljan att gå till arbetet visar vad respondenterna motiveras av. Respondent A går till arbetet 
för helheten, hon motiveras av att kunna påverka och utveckla sin avdelning och sina 
anställda till att göra ett bra arbete. Respondet B och C går till arbetet för att träffa 
arbetskamraterna samt för få utföra betydelsefulla uppgifter, vilket visar på att de har ett högt 
behov av samhörighet.  Respondent D går till arbetet för att han har arbetsuppgifter att utföra, 
men även för att han känner sig behövd och efterfrågad, vilket kan kopplas till att han har ett 
högt behov av att prestera samt har ett högre samhörighetsbehov. Respondent E är till skillnad 
från de andra delad i frågan. Han menar att det beror på. Om något är roligt så är det också 
motiverande, men han kan också motiveras att gå till arbetet för att ha en struktur på vardagen 
och ordning och reda i sitt liv.   
 
 
5.2 Behov 
Behov är något grundläggande, det som driver oss och är det beteende som förklarar 
människors målinriktade beteende (Nationalencyklopedin, 2010). Behovsteorin innehåller tre 
delar: prestation, makt och samhörighet (McClelland, 1988). Jag väljer att presentera 
prestation under behov och inte under yttre motivationsfaktorer, då McClelland (1988) 
utförligt förklarar prestationsbehovet, medan Amabile et al. (1994) enbart listar prestation 
som en av flera motivationsfaktorer, och går inte närmare in på begreppet. Således anser jag 
att prestation bäst faller under 5.2 Behov. 
 
5.2.1 Prestation 
Prestation är både ett behov (McClelland, 1988) men också en yttre motivationsfaktor (Deci 
& Ryan, 2000b). Att majoriteten av respondenterna, i kapitel 5.1 Motivation, ser begreppet 
som ett mål, en drivkraft eller meningsfullhet kan återkopplas till prestationsbehovet, och 
visar på att dessa individer har ett högt behov av att prestera. Teorin menar att individer med 
ett högt behov av att prestera visar även på att de gillar utmaningar (McClelland, 1988) och att 
de antagligen är relativt självständiga.  
 
Samtliga respondenter hade kriterier för vad som skulle öka deras prestation. Samtliga 
respondenter skulle alltså kunna tänka sig att prestera högre än vad de gör idag, vilket placerar 
samtliga respondenter på den högre delen av prestationsskalan. Att alla respondenter klassas 
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som högpresterande är intressant då jag hade förväntat mig att detta skulle skilja sig inom 
gruppen. Teorin säger att det i en arbetsgrupp även behöver finnas lågpresterande individer 
(McClelland, 1988), vilket jag tolkar som att några av de övriga medarbetarna skulle kunna 
hamna längre ner på prestationsskalan.  Teorin säger att lågpresterande människor behöver 
högpresterande människor för att nå framgång (McClelland, 1988; Magee & Lange, 2008). 
Jag tolkar detta som att en balans behövs i en arbetsgrupp, då enbart någon av kategorierna av 
individer inte skulle nå lika hög framgång på egen hand. Under 5.3.1 Inre motivationsfaktorer 
återkommer jag till autonomi (självständighet) och utmaning (som återkopplar till prestation). 
 
 
5.2.2 Makt 
Makt kan antingen vara av personlig eller social karaktär (McClelland, 1988; Magee & 
Langner, 2008). Ingen av respondenterna visar på att de blir omotiverade av makt, dock inte 
heller en att makt är en hög motivationsfaktor. Enbart en av fem respondenter såg makt som 
något direkt negativt, medan resterande respondenter såg behovet som en möjlighet att 
påverka. Individer som är ute efter personlig makt vill styra andra, medan individer som är ute 
efter social makt vill organisera sina medarbetares prestationer (ansträngningar) (McClelland, 
1988; Kassin, Fein & Markus, 2008). Respondent A, som är chef för avdelningen, menar att 
makt är något man ska vara väl medveten om att man har och hantera makten varsamt. Enligt 
McClelland (1988) samt Magee och Langner (2008) tyder detta på att Respondent A är en 
social maktpersonlighet. Teorin säger här att individer som använder sig av social makt 
tenderar att bli ineffektiva ledare (McClelland, 1988). Jag undersökte aldrig hur respondent A 
betraktades som ledare av sina medarbetare, men respondent A kan vara ineffektiv i sin 
ledarposition då hon verkar använda sig mer av social makt än personlig makt.   
 
Respondent B, D och E ligger i gränslandet för vilken maktpersonlighet de har. Samtliga kan 
tänka sig att i någon form avancera inom företaget,. Samtidigt använder sig respondent B, D 
och E av sitt inflytande över sina medarbetare, vilket visar på en social maktpersonlighet. 
Detta visar på att de inte har en tydlig maktpersonlighet och kan tolkas som att makt inte är 
motiverande för dem.   
 
 
5.2.3 Samhörighet 
Trygghet faller inom behovet samhörighet och samtliga respondenter kände sig trygga på 
arbetsplatsen. McClelland (1988) samt Magee och Langner (2008) och Rabey (2001) menar 
att trygghet är viktigt för hur en individ agerar i en grupp. Respondenternas agerande på 
nuvarande avdelning samt uppfattning om övriga medarbetare hade alltså kunnat se 
annorlunda ut om de inte känt sig trygga vid arbetsplatsen.  
 
Alla respondenter ansåg inte att samtycke från medarbetarna var lika viktigt. Respondent A 
menade att det beror på situationen, då hon ibland ikläder sig expertrollen och därav inte 
behöver något samtycke. Detta kan tyda på att respondent A har ett lågt behov av 
samhörighet. Att respondent A inte alltid behöver känna samhörighet i alla situationer tyder 
på att hon är en mer autonom människa och inte har några problem med att arbeta ensam 
(Amabile et al. 1994). Respondent B däremot ansåg att samtycke påverkar hennes arbete i hög 
grad, vilket visar på att hon har ett högt behov av samhörighet. Detta visar att hon är mån om 
relationerna hon har till sina medarbetare och inte är fullt lika självständig som respondent A. 
McClelland (1988) Magee och Langner (2008) menar att detta är ett tecken på ett respondent 
B utgör en central roll vad gäller inrättandet av normer och att hon tar en stödjande roll i 
grupparbetet.  
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Respondent E ansåg att medarbetarnas samtycke underlättar hans arbete då han menade att det 
hjälper att ha medarbetarnas synpunkter när han utför sitt arbete. Respondent C ansåg att 
hennes arbete skulle kunna utföras helt utan medarbetarnas inblandning, men menade att den 
sociala aspekten är viktig. Respondent C visar att hon har ett behov av samhörighet, dock mer 
på det privata planet än på det arbetsmässiga. Av respondenternas svar tolkar jag det som att 
samtliga respondenter är flexibla i de roller de har på arbetsplatsen. De har även ett stort 
behov av att ha goda relationer till sina medarbetare, vilket visar att samtliga har ett högt 
behov av samhörighet. Respondent D går hellre medströms än motströms, vilket visar på att 
han hellre fogar sig efter sina medarbetare.  
 
 
5.3 Inre och yttre motivationsfaktorer 
5.3.1 Inre motivationsfaktorer 
Utbildning handlar om kunskaper och utveckling (Rabey, 2001; Deci & Ryan, 2000b) och att 
man på något sätt ska erbjudas detta vid sin arbetsplats. Respondent D och E använder 
dagligen sin utbildning i arbetet, medan A, B och C sa att de inte har någon nytta alls av sin 
utbildning alls, däremot har de haft nytta av vad den genererat: kunskapen att analysera och 
skriva texter. Rabey (2001) menar att utbildning är en av åtta olika saker som genererar 
motivation. Jag tolkar detta som att respondenterna motiveras av sin utbildning, då 
respondenternas svar visar på att de känner sig kompetenta för sitt arbete. Kompetens nämner 
även Amabile et al. (1994) som en inre motivationsfaktor.  
 
Samtliga respondenter anser sig ha utvecklats i sin nuvarande arbetsroll och respondent A, B 
och D har främst lärt sig att ta mer ansvar. Deci och Ryan (2000b) och Rabey (2001) menar 
att utvecklas är viktigt för motivationen och handlar om kognitiv, social och psykisk 
utveckling. Genom ageranden ärver individer intressen som sedan utvecklas till kunskaper 
och färdigheter (Deci & Ryan, 2000b). Respondent E har gått från att fokusera på uppgiften 
till att börja ta hänsyn till relationerna. Detta tyder på att respondenten utvecklats vid sitt 
nuvarande arbete, vilket antyder att respondent E motiveras av inre motivationsfaktorer. 
Respondent C utbildade sig till konstnär, men har genom detta arbete helt bytt professionell 
bana, vilket visar på att hon är av flexibel karaktär och inte ser ett hinder i att utvecklas. Att 
respondenten är av flexibel karaktär visar på att hon i högre grad motiveras av de inre 
motivationsfaktorerna. 
 
Deci och Ryan (2000b) menar vidare att vi människor har ett medfött behov av att 
tillfredsställa vår kompetens. Inom begreppet kompetens ingår även att dra nytta av våra 
personliga egenskaper. Vi människor är enligt Deci och Ryan (2000b) av naturen nyfikna och 
intresserade av att lära oss saker. Samtliga respondenter säger sig ha nytta av sina personliga 
egenskaper i sitt arbete.  
 
Förutom att autonomi handlar om hur självständigt arbete en individ har, handlar det även om 
hur mycket ens chef och medarbetare påverkar ens arbete. Något alla respondenter var 
överrens om var att de själva bestämmer hur de vill lägga upp sitt arbete, men de ska hålla sig 
inom vissa tydligt uppsatta ramar, vilket visar på att arbetsplatsen till stor del har ett autonomt 
arbetsklimat, som kan vara motiverande för individer (Amabile et al. 1994). Respondent A, C, 
D och E ansåg att de arbetar utan någon större påverkan från chefen. Respondent B ansåg att 
däremot att chefen hade stor inverkan på hennes arbete. Fyra av respondenterna ansåg även att 
medarbetarna hade stort inflytande över deras arbetare, vilket antyder att autonomin vid 
arbetsplatsen hämmas något (Amabile et al. 1994).  
 
Samtliga respondenter såg utmaning som en viktig del i sin motivation. Utmaning är både en 
del i prestationsbehovet (McClelland, 1988) samt en delfaktor i inre motivation (Amabile et 
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al. 1994). Respondent B och E ansåg sig ha flera arbetsuppgifter som är utmanande medan 
respondent A, C och D menade att de har få uppgifter numera som är utmanade. Respondent 
A menade att efter tjugo år på samma arbetsplats har hon blivit så pass trygg på företaget att 
inget numera skrämmer henne. Detta kan indikera att respondent B och E är något mer 
högpresterande. 
 
Respondent A, C och D verkar enligt mig inte ha några direkta utmaningar i sitt arbete och 
kan därav inte klassificeras som högpresterande, då de inte aktivt verkar söker efter 
utmanande arbetsuppgifter. Samtliga respondenter tar sig an en utmanande uppgift med rädsla 
och/eller motvilja till en början. Detta tyder på att de är lågpresterande individer, då 
lågpresterande individer undviker högrisksituationer och söker lättförvärvad framgång 
(McClelland, 1988).  
 
 
5.3.2 Yttre motivationsfaktorer 
Prestation är enligt Amabile et al. (1994) en yttre motivationsfaktor, dock har författarna inte 
närmare gått in på begreppet eller definierat det. Därför väljer jag att presentera 
respondenternas svar om prestation under 5.2.1 Prestation.  
 
Fyra av fem respondenter ansåg att lön eller löneförhöjning inte var en hög motivationsfaktor, 
vilket Warr et al. (1979) menar att det är. Rabey (2001) anser dock att individer motiveras av 
rättvisa löner. Samtliga respondenter säger att de vill ha en skälig lön för sitt arbete, vilket 
överrensstämmer med Rabey (2001). Det är enbart respondent D som anser att lönen är 
central för sin motivation. Detta innebär att flertalet av respondenterna i högre grad motiveras 
av de inre motivationsfaktorerna än de yttre.  
 
Deci och Ryan (2000a) hävdar att bestraffning kan motivera individer. Bestraffning handlar 
om konsekvenser och misslyckanden. Företaget har konsekvenser om misstag skulle ske, 
vilket är en form av bestraffning. Oavsett hur allvarlig det är, sker alltid ett personligt samtal 
mellan individen som begått misstaget och närmsta chef. Är det allvarligare kan man få en 
varning och om det är av det riktigt allvarliga slaget kan man bli uppsagd eller avskedas. 
Ingen av respondenterna har blivit bestraffade i sitt nuvarande arbete, och jag kan därav inte 
heller avgöra huruvida de skulle motiveras av det. Deci och Ryan (2000a) menar att 
bestraffningar kan motivera individer. Amabile et al. (1994) menar också att individer som 
motiveras av bestraffning ofta har ett icke-flexibelt beteende. Då flera av respondenterna har 
visat på ett flexibelt beteende antyder detta att de inte skulle motiveras av bestraffning. 
Respondenterna visade heller inte på någon otålighet, vilket Amabile et al. (1994) är ett 
karaktäristiskt drag för individer som motiveras av de yttre faktorerna. 
 
Erkännande är en del i de yttre motivationsfaktorerna och feedback är en delkomponent i 
erkännande. Samtliga respondenter menar att deras chef är mycket bra på att ge positiv 
feedback. Avdelningens chef, respondent A, är noga med att tala om att man gör ett bra arbete 
och talar alltid om detta muntligen. Respondent C, som har bytt arbetsplats ofta, menar att 
hennes nuvarande chef är mycket bra på att ge feedback. De får ingen direkt negativ kritik av 
sin chef, men får däremot konstruktiv kritik. Om de får konstruktiv kritik känner samtliga 
respondenter ett visst obehag, men skulle ta tag i uppgiften förr eller senare.  Att samtliga 
respondenter anser att deras arbete vid företaget blir erkänt och uppskattat visar detta på att de 
motiveras av att få erkännande (Amabile et al. 1994). Genom att respondenterna kan ta till sig 
konstruktiv kritik och arbeta med den visar detta på att ingen av dem är rädda för att 
utvecklas, vilket även faller under maktbehovet (McClelland, 1988; Amabile et al. 1994).  
Utveckling är en av de punkter Rabey (2001) menar är viktigt för att individer ska känna sig 
motiverade.  
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Erkännande betyder också uppskattning. Samtliga respondenter menar att de får uppskattning 
av chefer och medarbetare, dock att det sker i olika grad, vilket respondent A menade kan 
bero på vilken relation man har till en viss individ. Dock har företaget inget belöningssystem, 
och den enda förmån som de har är egentligen friskvårdsbidraget som betalas ut på årsbasis. 
Bristen på andra belöningar än positiv feedback kan göra att respondenterna känner sig 
ouppmärksammade och att deras motivation kan minska. Deci och Ryan (2000a) menar att 
belöningar och förmåner kan motivera individer, och jag kan här inte fullt ut avgöra hur 
avgörande belöning är som motivationsfaktor.  
 
 
5.4 Mål och målstyrning 
Företaget som respondenterna arbetar på har huvudmål som fastställs av ledningsgruppen, och 
avdelningscheferna får i uppdrag att bryta ner dem till delmål som passar respektive 
avdelning. Huvudmålen visar på att företaget har målsättningar som täcker en längre 
tidsperiod, vilket enligt Locke och Latham (1990) är viktigt för en individs motivation. Ingen 
av respondenterna har någon större möjlighet att påverka målen, vilket kan hämma deras 
motivation . Enligt respondenterna uppdateras målen på årsbasis, men de ansåg inte att målen 
följdes upp alls. Locke och Latham (1990) menar att uppdatering och uppföljning är viktigt 
för att en individs motivation ska bibehållas. Detta antyder att om uppdatering och 
uppföljning hade skett i högre grad hade respondenternas motivation kunnat vara högre.  
 
Respondenterna får information om målen och vad de innebär av sin chef. Respondenterna 
anser att implementeringen av målen sker på ett bra och tydligt sätt. Det intressanta var att 
trots att respondenterna inte ansåg sig kunna påverka målen ansåg de sig vara väl insatta och 
införstådda med dem och samtliga respondenter ansåg att det är viktigt att arbeta mot 
företagets utsatta mål. Locke och Latham (2004) har definierat vissa krav för att mål ska 
motivera individer. Engagemang är ett av kraven, och att döma av hur målen tas fram, och 
följs upp engageras inte alla medarbetare i organisationen. Locke och Latham (2004) menar 
att engagemang är viktigt då det kan få individer mer engagerade i arbetet med 
målformuleringen. Att inte engagera respondenterna kan alltså leda till att de motiveras 
mindre än om de hade varit involverade i framtagningen av målen (Locke & Latham, 1990). 
 
Samtliga respondenter har individuella mål, dock visade det sig under intervjuerna att alla 
respondenter inte hade formulerat dem i tanke eller ord. Respondenterna A, C och D ville alla 
tre få mer ansvar och mer varierade arbetsuppgifter. Respondent B vill utveckla sitt ledarskap, 
sina motivationstekniker (med motivationstekniker syftar respondent B på sitt sätt att 
motivera sin omgivning, men även sig själv) samt sin ekonomiska kompetens. Att ha mål 
formulerade, och gärna höga mål, leder till högre prestation och är motiverande (Locke & 
Latham, 1990). Dock menar Ordóñez et al. (2009) att det alltid finns en risk att individen eller 
gruppen fokuserar för mycket på målet och glömmer bort viktiga faktorer som inte är 
reglerade i målsättningen. Även Ordóñez et al. (2009) menar att om målen är för höga kan 
individerna ifrågasätta sin intelligens, kompetens och skicklighet. Detta visar att en balans 
mellan högt satta mål och andra faktorer behövs, t.ex. inre motivationsfaktorer. De 
respondenter som hade formulerat sina mål i text eller tanke bör alltså enligt teorin prestera 
mer än de respondenter som inte hade konkretiserat sina individuella mål, då Locke och 
Latham (1990) menar att mål kan leda till ökad effektivitet och prestation. Respondent E 
ansåg att han inte hade några direkta individuella mål, men att hans arbete är meningsfullt. Att 
respondent E inte anser sig ha individuella mål kan antyda att han är något mindre motiverad 
inför sitt arbete än resterande respondenter. 
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5.5 Sammanfattning av analys 
För att sammanfatta analysen har jag nedan konstruerat en analysmodell (se figur 5.1 
Analysmodell, sidan 37). Av behoven var prestation och samhörighet något viktigare för 
respondenterna än makt. Samtliga respondenter klassades mer som högpresterande individer, 
vilket visar på att de inte är rädda för utmaningar samt att de hade autonoma arbeten 
(McClelland, 1988). Vad gäller samhörighetsbehovet var det centralt för samtliga 
respondenter, dock var behovet något högre hos tre av respondenterna. Att få samtycke från 
medarbetare ansåg tre av fem respondenter var viktigt i deras arbete och de övriga två ansåg 
att samtycke var olika viktigt i olika situationer.  
 
Tre av fem respondenter låg i gränslandet för vilken makt de använder sig av. De använder 
sitt inflytande för att påverka sitt arbete, vilket visar på att de använder social makt. Samtidigt 
ville de också utvecklas och avancera inom organisationen, vilket visar på att de använder 
personlig makt. De övriga respondenterna visade betydligt starkare tecken på social makt.  
 
Vad gäller inre och yttre motivationsfaktorer visade analysen att de i något högre grad 
motiveras av inre motivationsfaktorer. Samtliga ansåg att de hade autonoma arbeten och att de 
utvecklats (återkopplar till begreppet personligt berikande) i sin nuvarande arbetsroll. Även 
att ha goda relationer till sina medarbetare var centralt för samtliga, dock ansåg två av 
respondenterna att det var olika viktigt i olika situationer. När det kom till utmaningar ansåg 
enbart två respondenter att de hade utmanande arbetsuppgifter och till en början skulle 
samtliga respondenter ta sig an en utmanande uppgift med viss rädsla, vilket motsäger att de 
skulle motiveras av utmanande arbetsuppgifter. Samtliga respondenter anser att de har roligt 
på arbetet och att de tar sig an vissa arbetsuppgifter bara för att de finner dem roliga.  
 
Enbart en av fem respondenter ansåg att lön var en central motivationsfaktor, vilket enligt 
Eriksson et al. (2002) är en faktor för hur bra man presterar. De övriga respondenterna ansåg 
att skälig lön var nog och att de inte skulle motiveras nämnvärt av en löneförhöjning. 
Organisationen hade inget belöningssystem och ingen av respondenterna hade fått en 
bestraffning, så om de hade motiverats av detta är svårt för mig att avgöra. 
 
Mål och målsättning var centralt för samtliga respondenter. Målen implementerades i 
företaget genom att avdelningschefen skriftligt och muntligen (på möten) går igenom 
företagens mål, och samtliga respondenter ansåg att detta görs ofta samt på ett bra och tydligt 
sätt. Ingen av respondenterna ansåg sig ha en möjlighet att kunna påverka företagets uppsatta 
mål. Målen uppdaterades också sällan och reviderades aldrig. Majoriteten av respondenterna 
hade individuellt satta mål.  
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Figur 5.1 Analysmodell 
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Analysmodellen bygger på samma konstruktion som den teoretiska modellen (se figur 2.1 
teoretisk modell s. 11) och den empiriska modellen (se figur 4.1, sidan 30). Tjockleken på 
fyrkantens linje, längden på pilarna eller avståndet mellan figurerna har ingen betydelse för 
empirin. Begreppens betydelse har inte förändrats från den teoretiska modellen. Vad den 
teoretiska modellen inte belyser är hur mycket de olika faktorerna kunde tänkas motivera 
respondenterna. 
 
Teorin säger att mål är centralt för att en individ ska kunna bibehålla sin motivation. Analysen 
visar dock att företaget inte arbetar med mål i den utsträckning som de borde. Modellens rutor 
är därav lika stora. Pilen mellan behov och mål anger att behoven påverkar vilka mål en 
individ arbetar mot.  
 
Behoven och målen påverkar även vilka motivationsfaktorer (inre eller yttre) en individ 
motiveras av. Min empiriska modell visar att respondenter i högre grad motiveras av de inre 
motivationsfaktorerna. De yttre motivationsfaktorerna var underrepresenterade vid företaget 
genom att man inte arbetade med bestraffning och belöning i lika hög grad som övriga yttre 
motivationsfaktorer. Modellen visar att inre och yttre motivationsfaktorer är sammankopplade 
(cirklarna överlappar varandra). Att cirklarna fått streckade linjer indikerar att storleken på 
dem är föränderlig.   
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6. SLUTSATS 
I den avslutande diskussionen framkommer egna tankar och åsikter kring de resultat som 
framkommit utav analysen med förhoppningen att skapa tillräckligt mycket innehåll för att 
kunna dra korrekta slutsatser relaterade till studiens syfte. Slutligen presenteras förslag till 
vidare forskning. 
 
Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som har betydelse för individuell 
motivation i en arbetsgrupp, och min exakta frågeställning är: ”Vilka faktorer har betydelse 
för individuell motivation i en arbetsgrupp?” Studien visar på att individer i en arbetsgrupp 
till mångt och mycket motiveras av liknande saker. Vid flera tillfällen visade det sig att 
respondenterna tyckte liknande i frågorna, vilket jag fann mycket intressant. Behov har precis 
som teorin sagt visat sig vara viktigt för att motivation ska uppstå. För majoriteten av 
respondenterna var samhörighet det behov som visat sig vara något viktigare än makt och 
prestation.  Makt sågs allmänt på med respekt och enbart en av respondenterna såg makt som 
något direkt negativt. Tre av respondenterna visade både på ett personligt maktbehov samt ett 
socialt maktbehov, då de hade för aviskt att avancera men även använde sig av sitt inflytande 
(så fort tillfälle gavs) för att påverka sin omgivning. De övriga respondenterna visade sig 
använda sig mer av social makt, då de inte hade för avsikt att avancera.  
 
De respondenter som deltagit i studien visade sig på flera plan vara lika varandra, dock inte i 
alla undersökningsområden. Vad detta beror på är för mig svårt att avgöra, då jag inte 
ingående studerade t.ex. personlighet, ålder, företagskultur eller personliga erfarenheter, som 
kan spela in. Hade jag valt att ta hänsyn till ovanstående faktorer hade jag med största 
sannolikhet fått en djupare förståelse för varför respondenternas motivation ser ut som den gör 
samt varför de hade de behov som de uppvisade.  
 
Undersökningen visar att respondenterna själva ser sig som högpresterande, då samtliga 
menar att utmaning är en viktig del i deras motivation. Dock skulle samtliga ta sig an en 
utmaning med osäkerhet, vilket enligt teorin motsäger att de är högpresterande. Något som 
dock talar för att respondenterna är högpresterande är att samtliga anser att de har autonoma 
arbeten. Jag intervjuade inte hela avdelningen, så jag vet inte om samtliga medarbetare på 
avdelningen är högpresterande. Men enligt teorin så finns det både hög- och lågpresterande 
individer. Detta betyder att andra individer på avdelningen borde vara lågpresterande, vilket 
behövs för att en grupp ska nå bästa möjliga resultat.   
 
Samhörighetsbehovet hade betydelse för samtliga respondenter, och det visar sig att samtliga 
respondenter ansåg att samtycke från medarbetarna är viktigt, dock varierade det i hur hög 
grad det var viktigt. Det är främst chefen som menade att hon ibland inte alls behöver 
medarbetarnas samtycke på grund av sin arbetsledarroll. Även respondent C, vars akademiska 
bakgrund skiljer sig från de övriga, ansåg att enbart den sociala aspekten här är viktigt och att 
samtycke inte är relevant för att hennes arbete ska bli utfört.  
 
Studien visade att respondenterna motiverades något mer av inre motivationsfaktorer än yttre. 
När det gäller de inre faktorerna var kompetens, autonomi och social gemenskap viktigt för 
samtliga. Och av de yttre motivationsfaktorerna var erkännande mest motiverande. Dock 
visade undersökningen att de yttre motivationsfaktorerna var något underrepresenterade, då 
företaget inte hade något belöningssystem. Respondenterna hade heller inte blivit bestraffade i 
sitt nuvarande arbete. Således kan jag inte fullt ut avgöra hur centrala de yttre motivations-
faktorerna är för respondenterna.  
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Mål och målstyrningsteorin (Locke & Latham, 1990) visar att om inte individer involveras i 
framtagningen av företagets mål, har möjlighet att påverka dem eller om målen inte 
uppdateras eller följs upp kan detta leda till att individer blir omotiverade. Respondenternas 
svar visar dock att de känner sig motiverade för sitt arbete. Respondenterna anser dessutom att 
målen är väl implementerade. Slutsatsen blir att om mål hade arbetats med i något större 
utsträckning hade respondenterna eventuellt varit ännu mer motiverade än vad de är i 
dagsläget.  
 
Jag valde att utföra en kvalitativ studie för att få mer djupgående förståelse för motivation. Jag 
tror inte att jag hade uppnått samma resultat med en kvantitativ studie eftersom som syftet 
med dessa metoder är olika. T.ex. hade samma frågor inte kunnat ställas i en kvantitativ studie 
och därför hade svaren blivit annorlunda. Jag hade heller inte haft möjligheten att på plats 
ställa följdfrågor till många respondenter.  
 
Genom uppsatsprocessen har jag konstruerat tre modeller, en teoretisk modell, en empirisk 
modell och en analysmodell. I samtliga tre modeller är kopplingarna mellan begreppen behov, 
mål samt inre och yttre motivationsfaktorer desamma. Behov kan påverka vilka mål en 
individ arbetar mot. Både behov och mål kan sedan påverka vilka motivationsfaktorer 
individen motiveras av.  
 
För att få en bra sammanfattning över hur jag hade tolkat den teori jag valt gjorde jag en 
modell (se figur 2.1 teoretisk modell, sid. 11). Modellen visar hur de tre olika teorierna är 
sammankopplade och vilka begrepp som ingår i varje teori. Min empiriska modell (se figur 
4.1 empirisk modell, sid. 30) visar att behov diskuterades mycket av respondenterna och att 
mål inte arbetades med i den utsträckning teorin säger att ett företag bör göra. Vidare visar 
den empiriska modellen att inre motivationsfaktorer var viktigare än de yttre. Som jag nämnt 
ovan är de yttre motivationsfaktorerna något underrepresenterade vid företaget.  
 
Min analysmodell (se figur 5.1 analysmodell, sid. 37) visar att behov och mål är lika viktigt 
för en individs motivation, men att mål behövs för att motivationen ska behållas. Modellen 
visar också hur mycket en individ motiveras av inre eller yttre motivationsfaktorer samt att 
dessa kan variera, vilket teorin också bekräftar. 
 
I den litteratur samt de artiklar jag läst har jag inte funnit någon tydlig koppling mellan behov, 
mål och inre samt yttre motivationsfaktorer. Mitt teoretiska bidrag är att jag visar på att en 
tydligare koppling mellan samtliga tre teorier behövs för att motivation ska förstås bättre. Min 
studie visar att om företaget i större utsträckning hade involverat sina anställda i 
framtagningen av sina mål hade kanske respondenternas motivation kunnat vara högre. Att 
respondenterna inte ansåg sig ha någon större möjlighet till att påverka målen, eller ansåg att 
målen uppdaterades och följdes upp antyder också att deras motivation är lägre än vad den 
kunnat vara. Studien visar även att företaget inte ger respondenterna så många yttre 
motivationsfaktorer eftersom belöning inte arbetades med i tillräckligt hög grad. 
 
För framtida forskning skulle det vara intressant att forska vidare inom detta område och då 
utföra undersökningen på flera arbetsgrupper för att se hur mycket det skiljer sig från grupp 
till grupp. Det skulle också vara intressant att utföra undersökningen på enbart ledare/chefer 
för att undersöka vad som motiverar dem.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Inledande frågor: Kön, Ålder, Utbildningsbakgrund, Arbetsposition 

1. Vad är motivation enligt dig? 
2. Vad motiverar dig att gå till arbetet på morgonen?  
3. I vilken utsträckning använder du din utbildning i ditt arbete?   
4. I vilken utsträckning använder du dina personliga ”talanger” i ditt dagliga arbete? 
5. I vilken utsträckning får du bestämma över ditt arbete?  
6. Vilket inflytande har din chef över ditt arbete?  
7. Vilket inflytande har dina medarbetare över ditt arbete? 
8. I vilken utsträckning är det för dig centralt att ha en god relation till dina medarbetare?  
9. Hur ser dina relationer ut till dina medarbetare? 
10. Har du arbetsuppgifter som du uppfattar som utmanande?  
11. Hur tar du dig an en uppgift som du klassificerar som en utmaning? 
12. Vad gör dig glad på arbetet?  
13. Vilka arbetsuppgifter tar du dig an enbart för att de är roliga eller ger dig 

tillfredsställelse?  
14. Vad anser du vara mest givande med ditt nuvarande arbete?   
15. Har du utvecklats som person i din nuvarande arbetsroll/arbetsplats?  
16. Vad skulle få dig att prestera mer på ditt arbete än i dagsläget?  
17. Hur viktig anser du att lönen är för din prestationsförmåga?  
18. I vilken utsträckning är du ”orolig” för att misslyckas i ditt arbete?  
19. Hur central är en löneförhöjning för din motivation?   
20. Hur får du i ditt dagliga arbete positiv feedback från din chef?  
21. Hur får du i ditt dagliga arbete negativ feedback från din chef?  
22. I vilken form sker feedbacken? Muntligen/Skriftligen?  
23. Hur hanterar du konstruktiv kritik?  
24. Hur visas uppskattning på arbetsplatsen vid t.ex. ett väl utfört arbete?  
25. Vilka arbetsfördelar finns det inom företaget?  
26. Har företaget någon form av belöningssystem och hur ser det isf. ut? 
27. Vad finns det för konsekvenser vid ”misstag” på arbetsplatsen?  
28. Hur hantera du eventuella konsekvenser?  
29. Hur implementeras målen i företaget? 
30. Vilken typ av individuella mål har du?  
31. I vilken ordning har du rangordnat dem?  
32. I vilken utsträckning har du varit med att utforma dessa mål? 
33. Anser du dig vara insatt i företagets mål? 
34. Hur ofta reviderar ni era mål?  
35. Stämmer några av dina individuella mål överrens med företagets gemensamma mål?  
36. Hur ser du på makt?  
37. Hur använder du ditt inflytande för att t.ex. få igenom en förändring?  
38. Hur centralt för dig är det att avancera inom företaget?   
39. Känner du dig trygg på din arbetsplats?  
40. Hur centralt för dig är det att få dina medarbetares samtycke?  
41. Vilken roll anser du att du tar i gruppsammanhang?  
42. I vilken utsträckning får du bekräftelse av dina medarbetare? 
43. I vilken utsträckning får du bekräftelse av din chef? 
44. Hur är du som person på arbetsplatsen?  

 
 



 

Bilaga 2 – Operationaliseringsschema 

 
Inledande frågor:  
Ålder, Kön, Utbildningsbakgrund, Arbetsposition 
Vad är motivation enligt dig? 
Vad motiverar dig att gå till arbetet på morgonen?  
 

Begrepp Komponenter Nyckelbegrepp Frågor 
Motivation Kompetens Kunskap I vilken utsträckning använder du din utbildning i ditt arbete?   
Inre  Färdigheter I vilken utsträckning använder du dina personliga ”talanger” i ditt dagliga arbete?  
 
 Autonomi Självständighet I vilken utsträckning får du bestämma över ditt arbete?  
   Vilket inflytande har din chef över ditt arbete?  
   Vilket inflytande har dina medarbetare över ditt arbete? 
 
 Relationer Arbetskamrater Hur ser dina relationer ut till dina medarbetare? 
  Social gemenskap I vilken utsträckning är det för dig centralt att ha en god relation till dina medarbetare?  
  
 Utmaning Arbetsuppgifter Har du arbetsuppgifter som du uppfattar som utmanande?  
  Mål Hur tar du dig an en uppgift som du klassificerar som en utmaning? 
    
 Njutning Glädje Vad gör dig glad på arbetet?  
 /Nöje Tillfredsställelse Vilka arbetsuppgifter tar du dig an enbart för att de är roliga eller ger dig tillfredsställelse?   
    
 
 Personligt Givande Vad anser du vara mest givande med ditt berikande nuvarande arbete?  
  Lärorikt Har du utvecklats som person i din nuvarande arbetsroll/arbetsplats?   
  
Yttre Prestation Arbetsuppgifter Vad skulle få dig att prestera mer på ditt arbete än i dagsläget?  
  Yttre påverkan  Hur viktig anser du att lönen är för din prestationsförmåga?  
 
     
Behov Prestation Åstadkomma I vilken utsträckning är du ”orolig” för att misslyckas i ditt arbete?  
     
Yttre Pengar Lön Hur central är en löneförhöjning för din motivation?   
     
 Erkännande Feedback Hur får du i ditt dagliga arbete positiv feedback från din chef?  

 
 



  Beröm Hur får du i ditt dagliga arbete negativ feedback från din chef?  
   I vilken form sker feedbacken?  
   Hur hanterar du konstruktiv kritik?  
   Hur visas uppskattning på arbetsplatsen vid  t.ex. ett väl utfört arbete?  
     
 Förmåner Belöningar Vilka arbetsfördelar finns det inom företaget?  
  Fördelar Har företaget någon form av belöningssystem och hur ser det isf. ut? 
   
 Bestraffningar Åtgärder Vad finns det för konsekvenser vid ”misstag” på arbetsplatsen?  
    Hur hantera du eventuella konsekvenser?  
 
Mål Gemensamma Implementering Hur implementeras målen i företaget? 
 Individuella  Uppföljning Vilken typ av individuella mål har du?  
 Karriärmål Utveckling I vilken ordning har du rangordnat dem?  
  Deltagande Anser du dig vara insatt i företagets mål?  Varför?  
   I vilken utsträckning har du varit med att utforma dessa mål? 
   Hur ofta reviderar ni era mål?  
   Stämmer några av dina individuella mål  
   överrens med företagets gemensamma mål?  
 
Behov Makt Social Hur ser du på makt?  
  Personlig Hur använder du ditt inflytande för att t.ex. få igenom en förändring?  
   Hur centralt för dig är det att avancera inom  företaget?   
 
 Samhörighet Trygghet Känner du dig trygg på din arbetsplats?  
  Samtycke Hur centralt för dig är det att få dina medarbetares samtycke?  
   Vilken roll anser du att du tar i gruppsammanhang?  
   Hur är du som person på arbetsplatsen?  
   I vilken utsträckning får du bekräftelse av dina medarbetare? 
   I vilken utsträckning får du bekräftelse av din chef?  
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