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Förord 

Denna studie är en kandidatuppsats i organisation och ledarskap. Vi har under hela processen 

fått värdefull hjälp från flera olika personer vilket har gjort studien möjlig. Vi vill tacka de 

respondenter som genom intervjuer givit oss goda och värdefulla åsikter. 

Vi vill även tacka vår handledare Anders Billström som genom arbetets gång hjälpt oss föra 

våran uppsats framåt. Slutligen vill vi även tacka Ingemar Wictor, Henrik Barth samt alla 

opponenter som under varje planeringsseminarie givit oss värdefull kritik och bra 

invändningar. Detta har hjälpt oss att öka kvalitén på uppsatsen. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Faktorerna mål, emotioner och motivation är idag väl undersökta var för sig. 

Undersökningar som tar upp samspelet och kopplingar mellan dessa tre faktorer finns, men i 

liten utsträckning. Inom alla yrken stöter personer på dessa faktorer oavsett vad man arbetar 

med, en del upplever dem dagligen och andra mer sällan.  

 
Syfte: Vi vill undersöka vilken betydelse samspelet mellan mål och emotioner har hos 

medarbetare i byggbranschen, när projektledare skall motivera sina medarbetare. 

 

Genomförande: För att lyckas utföra undersökningen och uppnå syftet valde vi att göra en 

kvalitativ undersökning. Vi har genomfört fyra stycken besöksintervjuer och två 

telefonintervjuer, där vi har intervjuat både ledare och yrkesarbetare inom byggbranschen. 

 

Resultat: Vi har genom vår studie kunnat konstatera att samspelet mellan mål, emotioner och 

motivation har stor betydelse i arbetet inom byggbranschen, även om det inte är något som 

alla tänker på. Att alla inte har det i åtanke beror på att känslor ofta är något som personer i 

allmänhet inte pratar speciellt mycket om på arbetet utan håller det för sig själva. 

 

Vi har kommit fram till att samspelet mellan de tre faktorerna kan fungera olika, både tydligt 

och mindre tydligt. Det har visat sig att personer visar känslor olika tydligt, samt att 

situationen har betydelse eftersom att vi reagerar olika i olika situationer. 

 

I undersökningen har vi kunnat fastställa motivation som något en person brinner för, vilket 

gör att mål i arbetet måste tilltala personen som skall sträva mot målet. Mål skall för de flesta 

vara kortsiktiga och tydliga, då resultat kan nås så snabbt som möjligt. 

 

En klar slutsats är att alla människor motiveras genom olika metoder och på olika sätt, vilket 

beror på många olika aspekter, bland annat erfarenheter, uppväxt och kunskap. Studien har 

visat att samspelet mellan emotioner, mål och motivation har en stor betydelse i 

byggbranschen när en projektledare skall motivera sina medarbetare, därför är det i högsta 

grad relevant för ledare att beakta detta samspel för att skapa ett effektivt ledarskap.  



 

 

Abstract 

Background: The factors goals, emotions and motivation are nowadays well researched. 

Studies that shows the interaction between these three factors does exist, but in a small 

amount. In all different jobs people encounter these factors, no matter what you’re working 

with, some experience them daily and others only sometimes. 

 

Purpose: We want to study the significance of the interaction between goals and emotions 

among employees in the construction business, when leaders are about to motivate their 

employees. 

 

Implementation: To succeed with our study and achieve the purpose, we chose to do a 

qualitative research. We have conducted four visiting interviews and one telephone interview, 

with both leaders and employees in the construction business. 

 

Results: We have through our study found out that the interaction between goals, emotions 

and motivation are important in the work of construction, even if it’s not something everyone 

thinks about. The fact that not everyone has it in mind is because emotions is something 

people generally not talk much about at work, but instead keep it for themselves. 

 

We have found that the interaction between these three factors may work differently, both 

obvious and less obvious. It has been revealed in our study that people shows feelings in 

different ways, some shows them clear and some obscurely. We’ve also seen that the situation 

is of relevance because we react differently in different situations. 

 

In the research we’ve determined that motivation is something a person is passionate about, 

which makes goals something that has to attract the person who is assigned to the task. 

Employees mainly believes that goals shall be short ranged and have a clear purpose, and then 

results can be achieved as quickly as possible. 

 

A conclusion is that all people are motivated by different methods and in different ways, 

depending on many aspects, including experiences, growth and knowledge. The study has 

shown that the interaction between emotions, goals and motivation plays an important role in 

the construction business when a leader is about to motivate their employees, and therefore it 

is highly recommended for managers to consider this interaction to create an effective 

leadership.  
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
Att medarbetare är motiverade i ett företag är viktigt för att lyckas på dagens marknader. 

Därför måste alla sorters ledare inneha förmågan att kunna motivera sina medarbetare till att 

utföra arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Det finns flera sätt att motivera en individ på, till 

exempel har ett flertal forskare konstaterat att belöning kan skapa motivation hos vissa 

individer. Något som det inte forskats kring speciellt mycket är hur mål och emotioner 

tillsammans och individuellt är kopplade till motivation. Det har forskats mycket kring 

emotioner och mål generellt men väldigt lite kring samband mellan dessa tre faktorer. 

 

Motivation framkommer när en individs inre behov samspelar ihop med företeelser i 

personens närhet som sedan gör att ett tillstånd vid namn incitament eller en sorts drivkraft 

uppstår (Kazemi, 2009). Motivation gör att personal kan behållas, deras förmågor i arbetet 

utvecklas samt ökar ansträngningen till att utföra ett bra arbete (Alvesson & Sveningsson, 

2007). Då huvuduppgiften i ett projekt är att gemensamt nå uppsatta mål inom organisationen 

krävs det en hög motivation hos alla inblandade parter för att uppnå dessa på bästa tänkbara 

sätt. Målen skall vara tydliga, innehålla utsatta tidsgränser samt att dem skall ses som en 

utmaning av den som utför uppgifterna (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  Den ökade drivkraften 

som motivationen bidrar till är väldigt viktig hos varje inblandad individ i projektet för att 

agera och lyckas som en enad enhet. Människor behöver samspela med varandra för att 

bibehålla motivationen, vilket gör att individer tillsammans hela tiden hjälper varandra att 

hålla motivationen vid liv (Kazemi, 2009). 

 

Något som kopplas till motivation är emotioner. Emotioner tolkas först och främst som 

känslor av människor. Däremot är emotioner mer komplicerade än så skriver Reeve (2009). 

Han menar att just känslan inte kan ignoreras när till exempel ett mål uppnås eller en form av 

rädsla uppkommer. Däremot precis som näsan bara är en del av vårt ansikte, är någon form av 

känsla endast en del av en emotion. George skriver att emotioner spelar en central roll i 

ledarskapet. Förmågan att kunna förstå samt hantera emotioner både hos sig själv samt sina 

medarbetare, leder till ett effektivt ledarskap (George, 2000). 

 

Inom byggbranschen arbetar projektledare med olika projekt där deras roll är att samordna 

och styra projektet mot de uppsatta målen. Av den anledningen kan det vara bra för 

projektledare att skapa sig förståelse för vad som påverkar motivationen hos sina medarbetare 

i olika projekt.  

1.2 Problemdiskussion 
Den ursprungliga funktionen hos ledningen är att fastställa riktningen för organisationen. 

Vare sig det gäller att skapa ett övergripande uppdrag för organisationen eller för att bryta ner 

företagets mål till dagliga mål, måste chefen veta var företaget strävar efter för att komma dit 

med minsta mängd tid och förbrukade resurser. En motiverande ledare måste veta svaren på 

frågor om vad man ska göra och vart organisationen är på väg. Om de andra medlemmarna i 

arbetslaget upptäcker förvirring och brist på planering, kommer de att vara förbryllade och 

frustrerade. Individer är inte motiverade av förbryllade, ineffektiva eller icke-visionära ledare. 

Avsiktlig, väl genomtänkt rationell planering inom något incitamentsprogram eller annan 

aktivitet sparar tid och värdefull energi. Det ökar chanserna att lyckas, när människor är 
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framgångsrika är de mer nöjda och har mer självförtroende att ta på sig ytterligare ansvar. I 

dagens starkt konkurrensutsatta företagsklimat, kan detta innebära skillnaden mellan tillväxt 

och överlevnad, eller mellan överlevnad och död (Beaubien, 2001). 

 

“For goal setting to be effective, individuals must have the ability to reach or approach the 

goals” (Locke, 1982, p. 241). 

 

Locke & Latham har jämfört effekten av specifika, mer komplicerade mål med effekten av 

uppmaningen att be medarbetare att göra sitt bästa. Resultatet av undersökningen visar att mer 

komplicerade mål ger en högre prestation (Locke & Latham, 1990). Andra undersökningar 

visar att specificering av mål inte nödvändigtvis leder till högre prestation eftersom att 

specifika mål varierar i svårighetsgrad. Vidare beskriver forskarna hur specificeringen av mål 

minskar variationen av resultatet eftersom oklarheten också reduceras i samband med 

specifikationen över vad som skall uppnås (Locke, Chah, Harrison & Lustgarten, 1989). 

 

Nuvarande studier om ledarskap undersöker detaljerat hur ledare är, hur beslut tas och vad en 

ledare i allmänhet gör, däremot fokuseras väldigt lite på effekterna av en ledares emotioner 

samt hur det påverkar ledarskapet (Conger & Kanungo, 1998; Lindholm, 1990). Ilgen och 

Klein menar att denna nonchalans inte är speciellt överraskande då organisationslitteratur har 

dominerats av en kognitiv läggning (Ilgen & Klein, 1989), med känslor som ignoreras och på 

så sätt ses som något som hamnar i vägen för effektivt beslutsfattande (Albrow, 1992). Precis 

som också motivationsteori samt undersökningar inom motivation har bortsett från hur 

arbetares tillstånd och emotioner påverkar deras val av aktiviteter på arbetsplatsen, 

engagemang samt hur olika hinder bekämpas (George & Brief, 1996), har även 

ledarskapsteorier inte tagit hänsyn tillräckligt mycket över hur just en ledares humör och 

emotioner påverkar effektiviteten i ledarskapet (George, 2000). 

 

McColl-Kennedy och Anderson (2002) antyder att negativa emotioner reducerar entusiasm 

som sedan bidrar till sämre prestation. Fisher (2000) kom fram till att humör och emotioner 

var signifikant relaterade till arbetstillfredsställelse. Brown (1995) indikerar att "känslor 

blockerar ofta framsteg" och föreslår att känslor måste hanteras på arbetsplatsen. Hans tre 

rekommendationer är att känna igen och godta känslomässiga influenser, öppen 

kommunikation för att hantera känslor, och slutligen tillåta att svar från den öppna 

känslomässiga dialogen tas upp. Feyerherm och Rice (2002) hittade några positiva relationer 

mellan ett lags emotionella intelligens och dess prestanda. Emotionella konflikter där negativa 

emotioner som ilska, irritation och frustration är dysfunktionella för team prestanda (Glinow 

et al., 2004). Grossman (2000) skriver att ledare med ett högt anseende för känslor, en hög 

emotionell kvot gör ett lag effektivare. Lewis (2000) fann också att en negativ ton av en 

ledares tal kan ha en negativ inverkan på uppfattningen av en ledares effektivitet. Weiss och 

Cropanzano (1996) menar att erfarenheter av olika slags emotioner förändras över tiden, detta 

eftersom olika emotioner uppfattas på olika sätt vid olika tidpunkter samt hur situationen ser 

ut. Även Alliger och Williams (1993) styrker detta och förklarar också att sättet en individ 

upplever sitt arbete på, påverkar hur resultatet blir, där dem hittat ett betydelsefullt samband 

mellan hur tillfreds en arbetare är med sitt uppdrag och framstegen i uppsatta mål. (Peslak 

2005). 
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1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera ledarnas och medarbetarnas uppfattning om 

samspelet mellan medarbetarnas motivation, mål och emotioner. Vi vill ta reda på hur mål 

och emotioner samspelar i en projektledares ledarskap inom byggbranschen, när medarbetare 

skall motiveras. Resultatet av vår studie skall hjälpa projektledare till att motivera sina 

medarbetare i ett projekt. 

1.4 Problemställning 
Vilken betydelse har medarbetares mål och emotioner när projektledare skall skapa 

motivation i byggföretag? 

1.5 Avgränsning 
I undersökningen har vi valt att inte fokusera på tjänstemän utan avgränsar oss till hur en 

projektledare motiverar yrkesarbetarna. Detta på grund av att projektledaren har i stort sett 

hela tiden direktkontakt med yrkesarbetarna, vilket vi anser behövs för att undersöka känslor 

som uppstår hos yrkesarbetarna. Direktkontakt bidrar till att en tydligare bild av vilka metoder 

en projektledare använder sig av för att lyckas motivera sina medarbetare. 

 

Storleken på företag inom byggbranschen varierar i stor grad. Vi har valt att avgränsa oss till 

mindre byggföretag med max 50 anställda. Vi tror att ledare har bättre kontakt med sina 

medarbetare där antalet yrkesarbetare inte är allt för stort. På så sätt tror vi att känslor hos 

medarbetarna upplevs tydligare vid uppsättning av mål. 

 

1.6 Centrala begrepp 
Motivation - Det finns en mängd olika beskrivningar av vad motivation är. Motivation 

härstammar från ordet motivera som betyder att röra, driva på eller påverka för att fullfölja en 

uppfyllande önskan (Butkus & Green, 1999). 

 

Mål - Att upprätta en serie av mål är ett värdefullt verktyg för ledare, vilket gör det möjligt att 

både leda sig själva samt medarbetare i jakten att på längre sikt uppnå organisationens 

övergripande mål (Merritt & Berger, 1998). 

 

 

Emotioner - Liksom tankar, åsikter, attityder och önskningar är emotioner betydelser, men de 

är en speciell typ av betydelser. Vi kan skapa en egen mening om vad som helst, till exempel 

en planet, men den har ingenting med oss att göra. Däremot när vi skapar den sortens mening 

som vi kallar en emotion, när vi känner oss arga, rädda eller glädjefulla är vi i centrum. Våra 

emotioner handlar om oss. Även när vi bekänner något med höga principer, menar vi våra 

egna känslor. Emotioner är olika betydelser vi skapar om oss själva (Rowe, 2005). 

 

Projektledare – Alla projekt är en del av ett sammanhang och de kan ses som ett verktyg för 

att leverera verksamhetsmål. Projektledare skall leda projekt genom olika nivåer, styrning, 

ledning och produktion (Tonnquist, 2009). 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Motivation 
 

Schaffer (2008) skriver att motivation på ett mycket enkelt sätt är ansträngning. Människor 

som är motiverade är villiga att utöva höga nivåer av ansträngningar för att nå mål, betingade 

av denna satsning och förmåga att uppfylla specifika individuella behov. Ledare kan lära sig 

att påverka denna typ av arbetsnivå genom att känna igen två viktiga principer i samband med 

motivation. En av dem har att göra med huruvida motivation är en personlig egenskap. 

Egenskaper inkluderar synliga egenskaper såsom ras, ålder, kön, hårfärg och vikt, tillsammans 

med andra attribut såsom personlighet. I allmänhet anses personliga egenskaper vara ganska 

stabila och varaktiga, beskrivande av individer över olika situationer. En kvinna född 1965 

har till exempel drag (ålder och kön) som är ganska kännetecknande för henne vart hon än 

går. 

 

Att motivera sin personal är en av ledares största utmaningar oavsett bransch eller företag 

(Wright, 1994). Alla individer som anställs går in med olika behov, förväntningar, kunskaper, 

grad på utbildning och intressen. Säkerligen har de flesta olika förväntningar på sin 

arbetsgivare och olika syn på vad han/hon kan förvänta sig av dem. Dessa skillnader ger 

ledare en bra möjlighet till att bli effektiva i sitt sätt att motivera sina medarbetare, men 

samtidigt en stor risk att misslyckas med utmaningen att motivera (Williams, 1998). 

 

Vroom (1964) skriver om arbetsmotivation, där den grundläggande uppfattningen i teorin är 

att en individs motivation för att uppnå ett mål bestäms av det förväntade resultatet i samband 

med målet. Om resultatet är attraktivt, bidrar det till att uppnå andra närliggande mål samt 

förväntat med hjälp av kunskap om målet, kommer individen att vara motiverad i hög grad för 

att uppnå målet (Lowes Kenworthy-U’Ren, 2001). 

 

2.2 Mål 
Över 30 års undersökning (inkluderande 400 studier under 90-talet) har bevisat att 

uppsättning av mål fungerar som ett verktyg till motivation. En specifik recension visade att 

fokus på målsättning skapar en ökning av prestationsnivån hos medarbetare med 11% som 

medianvärde. En av de viktigaste faktorerna som undersökningen upprepande visar, är att 

svåra och mer specifika mål ökar prestationen mer än enkla mål eller ”gör ditt bästa” direktiv 

(Wright, 1994). Mål påverkar resultatet genom att reglera ansträngningen som individen 

förväntar sig i samband med den givna uppgiften. Mål påverkar även varaktigheten genom att 

dirigera arbetarna till att fortsätta med sina handlingar till dess att målet är uppfyllt. Slutligen 

påverkar mål också valmöjligheten genom att styra personer till att rikta uppmärksamhet mot 

aktiviteter som är relevanta för uppgiften och samtidigt ignorera aktiviteter som inte är 

relevanta (Wright, 1994). 

 

2.3 Emotioner 
Eftersom det finns väldigt många emotioner som uppstår bland oss människor har vi valt att 

koncentrera oss på tre stycken. Vi har valt glädje, ilska och rädsla, anledningen till dessa tre är 

att vi tror de är några av de mest förekommande känslorna i det dagliga arbetet. Två författare 

som styrker detta är Ashforth och Humphrey som skriver att alla emotioner är reducerbara till 

några få grundläggande, allomfattande emotioner så som rädsla, glädje och ilska (Ashforth & 
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Humphrey, 1995). Glädje upplevs i samband med framgång av något slag eller när en person 

får utföra någonting han/hon tycker är kul. Rädslan för att misslyckas med något existerar ofta 

på arbeten, speciellt när det gäller mer omfattande uppgifter. Misslyckas man med något kan 

ilska lätt uppstå, en annan anledning till ilska kan vara att mål som en person skall sträva efter 

kan vara mot dennes vilja och på sätt skapas ilska. 

 

Arbetsplatsen tar fram en mängd olika känslor i oss alla, många av dem ligger djupt inom oss. 

När de är positiva erbjuder de oss några av de mest glädjande erfarenheter av vår livstid. 

Likaså när de är negativa, kan de representera några av de svåraste och sårande upplevelser 

som vi utstår (Muchinsky, 2000). 

 

Rowe (2005) skriver att emotioner är svårt att definera och förklarar att svaren från hennes 

kollegor består av olika emotioner som existerar, eller att det betyder känslor. Fortsättningsvis 

menar hon att definitioner av emotioner alltid blir kringgående och inte utmynnar i någon 

riktig förklaring. 

 

Stearns och Stearns (1986) forskning om uppmärksamhet kring känslor tyder på att känslor är 

en viktig del av det organisatoriska livet, där dem tyder på att människors känslor till stor del 

är svåra att diskutera på jobbet. Den centrala ideologin kring känslor i organisationer är att de 

är irrationella störningar som bäst kontrolleras och hålls i schack (Stearns & Stearns, 1986). 

Men forskare fann också att utifrån irrationella och emotionella känslor och uttryck tenderar 

de att följa förutsägbara mönster och sättet en person uttrycker dessa på kan vara vara mycket 

varierande (Frijda, 1988). Syftet med denna lärdom är att betona att känslor är centrala, 

snarare än dolda, de är en del av arbetslivet. Genom att observera hur känslor upplevs och 

uttrycks och bli medveten om sin egen och andras känslomässiga tendenser, kan arbetarna öka 

chanserna att deras känslor uttrycks på ett sätt som förbättrar individen och organisationens 

effektivitet (Gibson, 2006). 

 

2.3.1 Rädsla 

Forskarförfattaren (Dozier, 1992) diskuterar nuvarande psykiska och sociobiologiska teorier 

om vår naturliga rädsla, och visar att rädslan är den mest grunddläggande mänskliga 

emotionen. Dozier beskriver utvecklingen av den mänskliga hjärnan, och menar att rädsla är 

nödvändigt för den mänskliga överlevnaden. Rädslan är vår hjärnas sätt att förutse och 

undvika både mental och fysisk smärta. Genom några vanliga exempel så som rädsla för 

ormar eller spindlar, att åka berg-och-dalbanor, visar författaren att rädsla är en stark kraft i 

vårt dagliga liv men skriver att det är desto svårare att ge strategier för att överkomma den 

(Boone & Lucille, 1998). 

 

Rädsla är en emotion som vanligtvis uppkommer när en individ ser en situation som 

innehåller ett hot mot sig själv (Frijda, 1986; Lazarus, 1991). Denna typ av rädsla påverkas 

lätt av faktorer så som organisationskultur  och klimat. Alltså påverkas rädsla av till vilken 

grad den anställde uppfattar att arbetet genomförs rättvist. Uppfattningar om rättvisa har en 

direkt effekt på rädsla och andra relaterade emotioner (Krehbiel & Cropanzano, 2000). 

Graden av ett visst hot som upplevts av en arbetare vid misslyckande i samband med en 

uppgift förväntas sammankopplas med i hur stor utsträckning han/hon kommer att ses som 

ansvarig för det oönskade resultatet. 
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2.3.2 Ilska 

Reeve (2009) förklarar ett samband mellan motivation och emotion när ilska återfinns hos en 

individ. Denna ilska skapar en önskan och motiverar en person till att göra något den normalt 

inte skulle tänka sig, så som att bekämpa en fiende med hjälp av våld eller att protestera mot 

något som av personen anses orättvist. Ilska och rädsla ses oftast som negativa emotioner och 

leder ibland till sådana tvivelaktiga handlingar hos en individ, men även dessa mest starka 

emotioner finns som en nödvändig mekanism hos oss människor genom instinkten att 

överleva. 

 

Ilska kan också vara en potent drivkraft för att öka en persons önskan att få saker och ting 

gjorda, finner en ny studie. Medan folk i allmänhet ser ilska som en negativ känsla, aktiverar 

det ett område på vänster sida av hjärnan som förknippas med många positiva känslor. Likväl 

som positiva känslor, kan även ilska få människor att sträva efter något, förklarade en forskare 

vid universitetet i Utrecht i Nederländerna (Anonym, 2010). 

 

2.3.3 Glädje 

Glädje har i litteraturen rankats som en starkt positiv emotion (Mcdoll-Kennedy & Anderson, 

2002; Wright, 2007). En del undersökningar har till exempel använt glädje som ett mått på en 

anställds lycka. Glädje hos en person är relaterat till individens psykiska välbefinnande, och 

flertalet forskare har mer eller mindre likställt välbefinnande med glädje (Diener, 1994; 

Seligman, 2002). Genom att förstå rollen och betydelsen av glädje, skriver även Sloan (2011) 

att glädje kan beskrivas som en stark, positivt tonad emotion. 

 

Inom litteraturen har det gjorts få försök att definera glädje som en tydlig särskild 

konstruktion. Dock skriver Kuenzel & Yassim (2007) att dessa definitioner framställer glädje 

som ett positivt känslomässigt tillstånd. En arbetares känsla av glädje stammar ifrån upplevda 

erfarenheter eller tankar som inneburit något positivt inom organisationens miljö där personen 

arbetar (Slåtten, 2011). 

 

Glada emotionella tillstånd , t.ex glädje kan relateras till nödsituationer. Glädje tenderar att 

vara relaterat till genomförande av mål som förbättrar personlig prestige och skapar makt 

(Plutchik, 1993). 

 

2.4 Emotioner  mål 
Emotioner tas upp vid en betydelsefull tidpunkt i en plan (Oatley & Johnson-Laird, 1987), 

vanligtvis när värderingen av att lyckas med en uppgift ändras (medvetet eller omedvetet). 

Funktionen av emotioner är att kommunicera till det kognitiva systemet eller till andra 

personer beroende av vilken del av målstrukturen som behöver uppmärksamhet. Positiva 

emotioner kopplas till åstadkommande av mål, vilket ofta leder till beslut om att fortsätta med 

den pågående planen. Däremot uppkommer negativa emotioner från problem med pågående 

projekt och misslyckande med att nå uppsatta mål. Vidare gör sådana avbrott att 

problemlösningsaktiviteter tvingas fram där målstrukturen ändras och nya metoder för att lösa 

problemet utvecklas (Bagozzi, Baumgartner och Pieters, 1998). En annan ämnesmässigt 

liknande inställning är framtagen av Stein och hennes partners (Stein, Liwag, & Wade, 1996; 

Stein, Trabasso & Liwag, 1993). De presenterar en dynamisk teori av emotioner där ändringar 

i värdet av olika mål leder till emotionell erfarenhet som sedan framkallar ett målstyrt 

uppträdande med sikte på att nå önskat resultat, likväl som att undvika oönskade effekter. 
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Processen startar med att en förhastad händelse inträffar. Behandlas händelsen, värderas den 

antingen som relevant eller icke relevant för målet som bearbetas, samt om den gör framgång 

eller misslyckande mer eller mindre osäkert. Olika emotioner uppkommer som resultat av 

olika bedömningar. Till exempel, kommer en händelse som etablerar säkerhet att ett mål 

kommer att uppnås generera glädje. Motsatt kommer en händelse som signalerar 

misslyckande tillsammans med tron att ett mål inte kan återinföras, frambringa besvikelse. 

Processen är dynamisk på så vis att förhastade händelser kan påbörja en annan serie 

emotionella upplevelser som utmynnar i planeringsprocesser i en kontinuerlig 

handlingssekvens med fokus på uppnåendet av mål. 

 

Bagozzi, Baumgartner och Pieters teori över hur emotioner relaterar till mål startar med en 

målsituation, bestående av en individs subjektiva värdering av alla tecken på omgivningen 

som bedöms relevanta i strävan mot målet. Uppfattningen baseras på personens värdering av 

huvudaspekterna i samband med situationen, i enlighet med ett kognitivt synsätt på emotioner 

menar forskarna att en begränsad uppsättning av dimensioner ligger bakom denna värdering. 

Ett exempel på detta är Smith och Ellsworth (1985) karakterisering bestående av sex 

dimensioner: glädje (nöje eller missnöje associerat med situationen), säkerhet (osäkerhet på 

framtida utveckling), förväntad ansträngning (de som krävs i situationen), uppmärksamhet 

(mängd uppmärksamhet ägnad i samband med situationen) och sist ansvar samt kontroll 

(tilldelat sig själv, andra eller situationen) (Bagozzi, Baumgartner och Pieters, 1998). 

 

 

2.5 Mål  motivation 
 

2.5.1 Långsiktiga och kortsiktiga mål 

Flera studier visar att kortsiktiga mål utöver långsiktiga mål kan öka prestationen mer än att 

enbart sätta långsiktiga mål (Bandura & Schunk, 1981; Latham & Seijts, 1999; Morgan, 

1985). Långsiktiga mål definierar den nivå av prestanda som skall uppnås, och kortsiktiga mål 

definierar preliminära nivåer av prestanda som skall uppnås samtidigt som man arbetar mot 

det långsiktiga målet. Bandura (1997) beskriver att flera motiverande och självrefererande 

processer tros ge denna effekt. Enligt Bandura ger kortsiktiga tillsammans med långsiktiga 

mål bättre prestanda än enbart långsiktiga mål på grund av att kortsiktiga mål skapar en känsla 

av omedelbarhet som minskar känslan av fördröjning.  Kortsiktiga mål som uppnås ger ett 

tydligt tecken på framsteg vilket ökar känslan av prestation, som sedan ökar motivationen. 

När kortsiktiga mål uppnås ökar upplevd effektivitet för att åstadkomma det långsiktiga målet, 

vilket ökar ansträngning och uthållighet. Kortsiktig måluppfyllelse leder till en känsla av 

behärskning som ökar individens intresse för uppgiften. Slutligen ger kortsiktiga mål 

riktmärken vilka används för att utvärdera framsteg mot det bortre målet. På så sätt kan 

arbetare utveckla mer effektiva arbetsstrategier i situationer när deras framsteg visar att det 

långsiktiga målet inte kommer att uppfyllas. 

 

Mål konflikt är i vilken grad människor känner att deras mål är oförenliga (Locke, Smith, 

Erez, Chah & Schaffer, 1994). Som sådan utgör den en viktig del av den mer allmänna roll i 

denna konflikt konstruktion, som har spelat en framträdande roll i organisatoriska 

beteendestudier (Jackson och Schuler, 1985). Flera typer av målkonflikter har identifierats. En 

typ uppstår när ett externt påtvingat mål konkurerar med ens personliga mål. Latham, Erez, 
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och Locke (1988) fann att när försökspersonerna tilldelats ett mål som är betydligt högre än 

nivån av deras tidigare personliga mål var åtagandet att det tilldelade målet och prestationen 

lägre än när personliga mål sattes efter att målet tilldelats. Vance och Colella (1990) 

observerade en liknande minskning i åtagande till ett tilldelat mål där nivån för det tilldelade 

målet stadigt ökade över tid, vilket gjorde det mer och mer avvikande från det personliga 

målet. 

 

2.5.2 Mål mekanismer 

Enligt Locke och Latham påverkar uppsatta mål prestationen i arbetet genom fyra olika 

mekanismer. Inledningsvis fungerar mål som riktlinjer av olika slag, de styr kännedom samt 

ansträngning mot relevanta aktiviteter och samtidigt iväg från icke relevanta aktiviteter. 

Effekten verkar genom kunskap, men också via uppträdande (Locke & Latham, 2002). Mål 

har också en stimulerande effekt då högt uppsatta mål ger en högre prestation än lågt uppsatta 

mål. Just detta har visats genom utmaningar som kräver fysisk ansträngning (Bandura & 

Cervone, 1983). Även delmål som medför upprepade prestationer där låg kunskap krävs, som 

ett slags tillägg till en större övergripande uppgift styrker teorin (Bryan & Locke, 1967a). 

Fortsättningsvis påverkar mål uthållighet hos individer. När utövarna själva tillåts kontrollera 

mängden tid som läggs ner på en uppgift, ökar svårare mål prestationen som helhet (LaPorte 

& Nath, 1976). När en individ har ett svårt mål framför sig, är det möjligt att arbeta effektivt 

och mer intensivt under en kortare period eller att arbeta i ett lugnare tempo men istället under 

en längre tid. Knappa deadlines leder till en snabbare arbetstakt än lösa deadlines till exempel 

på kontoret (Bryan & Locke, 1967b) likväl som till exempel i fabriken (Latham & Locke, 1975). 
Som avslutning rör mål handlingar indirekt genom upptäckten och/eller användandet av 

relevant kunskap samt strategier för den givna uppgiften (Wood & Locke, 1990). En verklig 

sanning är att alla handlingar är resultatet av kunskap och motivation, men dessa faktorer kan 

interagera med varandra på komplicerade sätt (Locke & Latham, 2002). 

 
2.5.3 Målsättningsteori 

Målsättningsteori började utvecklas cirka 50 år sedan tillbaka i tiden. En forskare vid namn 

Ryan har haft stort inflytande med sin forskning inom målsättning. Någonting som har legat 

till grund för efterforskning är Ryans påstående ”Conscious goals affect action” (Ryan, 1970). 

Han menar att ett uppsatt mål är riktpunkten för en handling, till exempel att ta till sig en 

specifik kunskap inom en viss tidsperiod. Teorin säger att prestationen i utmaningar regleras 

direkt genom medvetna mål som individen försöker uppnå i samband med den givna 

uppgiften. Nära 400 studier har bevisat att svåra och specifika mål medför en högre prestation 

hos individer än enklare och mer obestämda mål eller om inga mål existerar alls (Locke & 

Latham, 1990a). För att mål skall ha inverkan på prestandan måste engagemang finnas, de 

inblandade måste verkligen försöka nå fram till målen (Erez & Zidon, 1984). Anvisade mål 

har stort inflytande på personliga mål (Garland & Adkinson, 1987). Det finns ett antal 

faktorer som förklarar effektiviteten med anvisade mål. Först och främst är dem anvisade av 

personer med berättigad befogenhet. Just befogenheten kan ha stor inverkan på en 

underlydandes samtycke (Milgram, 1969; Orne, 1962). Fortsättningsvis visar åtgärden att ge 

en underordnad ett mål att förtroende för den tilltalade finns, vilket i sin tur ökar 

självförtroendet och motivationen hos medarbetaren (Salancik, 1977). Mer komplicerade mål 

utgör också en utmaning för individer, vilket motiverar han eller hon till att utnyttja 

situationen för att utveckla sin kunskap samt bevisa sin kompetens (Mento & Locke, in 
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preparation). Slutligen hjälper anvisade mål till att precisera de mönster människor använder 

för att uppnå självbelåtenhet med prestationen (Bandura, 1988). 

 

 

2.6 Emotioner  motivation 
Människor är, bland många andra saker emotionella varelser. Olika känslor och humör 

påverkar vår motivation, attityd, beteenden och interaktioner med andra personer runt 

omkring oss. Motivation drivs av känslor. Emotion och rörelse kommer från samma latinska 

rot som betyder "att röra sig." När du vill få människor att agera, engagera deras känslor. En 

handling av motivation är en handling av känslor. I varje strategisk ledning måste de se till att 

människor har en stark strävan till  känslomässigt engagemang för att lyckas förverkliga den 

(Filson, 1999). 

 

När det gäller kontroll av beteende, är ett intressant faktum att positiva känslor av stolthet, 

känsla av nöjd med miljön, och så vidare skulle knappast motivera den enskilde att bli aktiv 

för att ändra miljön. I motsats motiverar en negativ känsla efter en negativ förändring 

individen att göra något för att förändra miljön för att bli av med den dåliga situationen. 

Således att svara känslomässigt till positiva och negativa förändringar leder till en selektiv 

marknadsföring av kontroll av beteenden riktad till att ändra miljön (Heckhausen, 2000) 

 

Frijda (1986, 1993) är en forskare som utförligt undersökt sambandet mellan emotioner och 

beteende hos människor. Han förespråkar att erfarenheter från olika emotioner involverar en 

kunskap om hur handlingar kan förberedas och att olika emotioner kopplas till typiska 

handlingstrender. Metoder för att förbereda handlingar inkluderar att ta till sig något, undvika 

något, närvara vid något, avböja något, visa ointresse eller avbryta en aktivitet. I en serie av 

studier har Frijda och hans kollegor (Frijda, 1987) visat att emotioner kan beskrivas i termer 

av både situationsvärderingar metoder för att förbereda handlingar. Han menar att händelser 

värderas som emotionellt relevanta när dem visar sig gynna eller skada en persons 

individuella intressen, personens motiv, mottaglighet eller övergripande mål. Frijda 

argumenterar för att emotioner ofta defineras enligt en avsiktlig struktur och att denna struktur 

är framkallas som en del av planen för att fullfölja en fastställd strävan. Vidare bekräftar 

Frijda att det finns en möjlighet att beteende kan motiveras genom en emotion som kommer 

att uppstå eller inte uppstå.   

 

2.7 Emotioner och mål   motivation 
Med hjälp av tidigare forskning har vi kunnat skapa en modell där två faktorer bidrar till en 

tredje faktor, mål och emotioner skapar motivation. 
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Egen Modell 

 

Längst ner i modellen mellan mål och emotioner är pilen dubbelriktad, där dessa två faktorer 

samspelar eller kopplas individuellt upp till motivation. Mål och emotioner kopplas endast 

enkelriktat upp till motivation. Vi gjorde ett strategiskt val när vi valde att undersöka denna 

koppling och inte denna omvända kopplingen, motivation till mål och emotioner. Vi anser att 

den omvända kopplingen är en helt annan undersökning. Teorin styrker att kopplingen som vi 

vår modell bygger på är en förekommande koppling, emotioner relaterar till motivation 

genom att emotioner ger energi samt reglerar beteende hos en individ för att åstadkomma ett 

mål eller syfte (Reeve, 2009). 

 

Lench & Levine (2008) skriver att emotioner troligen är källan till motivationen vilken är 

nödvändig för att ta sig an utmaningar samtidigt som de varierar beroende på vilket mål man 

strävar efter att nå. Bagozzi, Baumgartner och Pieters (1998) skriver att sambandet mellan 

emotioner och uppfyllelsen av mål varken är självgående eller direkt. Dem menar att 

emotioner snarare fungerar på komplicerade sätt för att motivera, instruera och reglera 

handlingar i arbetet mot att uppnå de uppsatta målen. Carver (2004) föreslog att emotioner ger 

nuläget över hur väl ett mål bearbetas. Han argumenterar för att glädje, ledsamhet och ilska är 

relaterat till strävande motivation samtidigt som oro eller lättnad relateras till undvikande 

motivation. Något som stödjer detta är bevis på att sorgsenhet och depression kopplas till 

förlusten av ett önskat resultat, samt att oro kopplas till faran att resultatet kommer att bli 

negativt (Scherer, 1999; Seligman et al., 1999). En annan forskare som stödjer Carvers förslag 

är Higgins (1997), som gav olika deltagare antingen ett strävande mål (försök att uppnå 

framgång) eller ett undvikande mål (försök undvika att misslyckas), och anvisade dem sedan 

att lyckas eller misslyckas under en laboratorisk uppgift. Deltagarna med ett strävande mål 

upplevde sorgsenhet när dem misslyckas och glädje när dem lyckades. Deltagarna med 

undvikande mål visade oro när dem misslyckades och lättnad när ett lyckat resultat nåddes. 

Individer motiverade genom undvikande mål ägnar sig längre åt negativ information och har 
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svårare att omrikta sin uppmärksamhet än personer som är motiverade av strävande mål 

(Derryberry and Reed, 1994). 

 

Lazarus (1991) skriver om en kognitiv teori där den grundläggande ståndpunkten är att 

emotioner uppstår från situationer som påverkar en individs välbefinnande. Till följd av detta 

resulterar vanligtvis emotioner från feedback i samband med utförande. Uppfyllande av mål, 

med förutsättning att målet i sig är av personlig betydelse samt att personen i fråga har 

förbrukat en viss mängd ansträngning, kommer att skapa postiva emotioner, samtidigt som 

misslyckande väcker negativa emotioner som gensvar. Målrelaterade emotioner (ilska, glädje, 

stolthet) är potentiellt viktiga eftersom att de uppstår som en konsekvens av en persons 

prestation (Ortony, Clore & Collins, 1998) och kan påverka  påföljande attityder och 

motivation. 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 
Primärdata kan samlas in genom olika sorters metoder och procedurer. Problemformuleringen 

ligger till grund för vilken metod som väljs (Jacobsen, 2002). 

 

3.1.1 Kvalitativ metod 

För insamling av primärdata har vi valt att använda oss av en kvalitativ datainsamling, detta 

utifrån vår problemställning. Vår problemställning är explorativ i den meningen att 

motivation, mål och emotioner är väl undersökta var för sig, däremot finns väldigt lite teori 

om hur mål och emotioner samspelar för att skapa motivation inom ledarskap (Jacobsen, 

2002). Då vår problemställning är explorativ anser vi att måste vi göra en undersökning som 

går på djupet. Som vi nämnt tidigare så visar tidigare forskning på att mål och emotioner 

bidrar till att skapa motivation när en ledare skall motivera en medarbetare och det som vi är 

intresserade av att få reda på är hur dessa två faktorer samspelar för att skapa motivation. 

Detta tror vi är svårt att få reda på genom att göra en kvantitativ undersökning. Emotioner 

som vi nämnt tidigare är känslor, vilket vi också anser är svårt att få reda på genom enkäter, 

”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter 

och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld” (Kvale, 1997) 

 

3.1.2 Abduktiv ansats 

Vi har valt att gå från teori till empiri, en deduktiv ansats. Men vi har samtidigt justerat teorin 

i efterhand, en induktiv ansats (Jacobsen, 2002). Då vi använder oss av en kombination av 

deduktiv och induktiv ansats och rör oss mellan teori och empiri, innebär det att vi använder 

oss av en abduktiv ansats. Då vi inledde denna uppsats hade vi inte så mycket kött på benen 

och vi var tvungna att läsa oss in på ämnet för att kunna komma vidare med uppsatsen. Om vi 

istället hade valt att enbart göra en induktiv ansats hade förmodligen vår intervjuguide inte 

blivit tillräckligt utförlig. Efter att vi nu har läst oss in på ämnet känner vi att vår intervjuguide 

är väl utformad då frågorna är relevanta och kan kopplas till teorin. Styrkan med än abduktiv 

ansats är att det som tidigare författare har forskat kring kan ändras utifrån nya iakttagelser 

som vi gör genom våra empiriska studier. Teorin kan vid ett abduktivt förhållningssätt alltså 

anpassas och förbättras allt eftersom den empiriska förståelsen utvecklas i forskningen. 

Teorierna kan därför utvecklas eller bytas ut under processens gång, detta för att teorierna inte 

ska ses som ett hinder utan som en möjlighet (Alvesson & Sköldberg 2008). Att teorierna inte 

skall ses som ett hinder var den avgörande faktorn i vårt val av angreppssätt. 
 

3.2 Sekundärdata 
Böcker och framförallt artiklar ligger till grund för vår teoretiska referensram. 

3.2.1 Litteratur 

Till en början läste vi oss in på ämnet, vi läste både artiklar och böcker, men även äldre 

kandidatuppsatser för att skapa oss en bra grund och få en översiktsbild av ämnet. Efter att vi 

hade skapat oss en översiktsbild  av ämnet och hade en bra grund att stå på började vi 
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avgränsa den teori vi hade och började söka efter vetenskapliga artiklar samt lånade böcker 

runt om i Halmstad och Göteborg. För att lyckas få tag på vetenskapliga artiklar använde vi 

oss av databaser på tre olika högskolor, vilka var Halmstad högskola, Chalmers universitet 

och Göteborgs universitet. På Halmstad högskola använde vi oss av två databaser, 

ABI/Inform Global ABI Inform Global och Emerald. På Chalmers universitet använde oss av 

endast en databas, Chalmers - ABI/INFORM Global. På Göteborgs universitet använde vi 

också oss av endast en databas, Handels - Academic Search Elite (EBSCO). Vi använde oss 

av samma sökord på alla dessa databaser, detta för att säkra tillförlitligheten i teorin. De 

sökord som vi använde oss av var ”motivation”, ”emotions”, ”goals”, motivation AND 

emotions”, ”motivation AND goals”, ”goal setting”, ”emotions AND goals”, ”motivation 

AND goal setting”, ”joy AND emotions”, ”fear AND emotions”, ”anger AND emotions”, 

”emotions reveal”. Vi använde oss av få böcker vilka är skrivna av internationella författare. 

Böckerna har vi lånat på bibliotek runt om i Göteborg, Chalmers universitet, Göteborgs 

universitet, Göteborgs stadsbibliotek, Mölndals bibliotek, Partille bibliotek och Halmstads 

högskolebibliotek. 
 

3.2.2 Källkritik 

Som vi nämnde tidigare så har artiklar legat till grund för vår referensram. Vi är medvetna om 

att en del av artiklarna vi använt oss av är äldre, men vi anser att äldre källor inte alltid är 

någon nackdel vad gäller tillförlitligheten, då många av de artiklar vi har använt oss av stöds i 

senare forskning. 

 

3.2.3 Avgränsning i sekundärdata 

För att få en röd tråd i vår teoretiska referensram valde vi att definiera våra centrala begrepp. 

Vår egna modell ligger till grund för referensramen. Modellen visar att vi valt att koncentrera 

oss på kopplingen mellan mål till motivation samt emotioner till motivation och samtidigt valt 

att inte beskriva den omvända kopplingen. På grund av att vi anser att om skulle undersöka 

den omvända kopplingen skulle detta kräva både tid och pengar och av den anledningen 

skulle vi inte kunna gå på djupet. Vi ansåg att vi ville ha kvalitet före kvantitet. Därefter 

beskrivs samspelet mellan mål och emotioner och hur dem tillsammans eller individuellt 

kopplas till motivation. 

 

3.3 Primärdata 
I en kvalitativ undersökning finns flera olika sätt att samla in primärdata på, två exempel är 

personliga intervjuer och observationer (Wärneryd, 1990). 

 

3.3.1 Personlig intervju 

Primärdata har vi valt att samla in genom att utföra fyra stycken personliga besöksintervjuer 

och två telefonintervjuer med 3 ledare på byggföretag samt 3 medarbetare från samma företag 

som ledaren. Valet att göra intervjuer grundar sig på vår tidigare förklaring att vi anser det 

svårt att undersöka emotioner genom enkäter. Då känslor är en stor del av undersökningen är 

det i vårt fall viktigt att kunna ställa följdfrågor och ha möjligheten att be respondenten att 

vidareutveckla sina svar för att verkligen få en insikt om vilken betydelse känslor har. Detta 

går inte att få fram i samma utsträckning genom enkäter, vi anser därför att personliga 

intervjuer lämpar sig bäst. Vi är samtidigt medvetna om intervjuareffekten (Jacobsen, 2002), 

http://bibweb.hh.se/sv/databaser/detailed_record2.lasso?Display=20&submit=Visa&do=advanced&sortby=relevans|descending&Skip=0&detail=2&-session=User:C0A5600E09d141E87EupI20BE619
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vilket kan påverka resultatet negativt, där undersökningens uppläggning kan skapa utfallet. 

Med detta menas att vi som forskare kan påverka respondenten i vårt sätt utföra intervjun, till 

exempel om vi uppträder nervöst kan det få effekt på den intervjuades svar. Men eftersom vi 

är medvetna om detta är detta något som vi kommer beakta för att motverka detta i så hög 

grad som möjligt. Att bestämma vart intervjun skall äga rum är viktigt att tänka igenom. 

Jacobsen (2002) skriver om två huvudgrupper av intervjuplats, där grupperna kan ses som en 

situation vilken är naturlig eller konstlad. En naturlig situation består av en plats som den 

undersökte känner sig trygg med, till exempel en plats han/hon är välbekant med. En konstlad 

situation är ett neutralt rum som varken den undersökte eller intervjuaren är välbekant med. 

Vi har valt att göra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser, vilket är en konstlad plats. 

Samtidigt tror vi att de intervjuade känner sig trygga på arbetsplatsen eftersom dem spenderar 

många timmar där. Då vi tror att inte alla personer tycker att känslor är lätt att prata om anser 

vi det viktigt att den intervjuade känner sig trygg och bekväm. 

 

Vi har valt att inte använda bandspelare under våra intervjuer. En nackdel med detta val är att 

det finns en risk att vi går miste om information och fördelen kan vara att respondenten 

känner sig mindre pressad Jacobsen (2002). Som vi nämnt ovan tror vi att känslor kan vara ett 

känsligt ämne att prata om för vissa personer och därför vill vi att intervjupersonerna skall 

känna sig så trygga som möjligt. Vi anser därför att fördelarna med att inte använda 

bandspelare överväger nackdelarna. Eftersom vi är medvetna om att risken att gå miste om 

information finns kommer vi löpande under intervjuerna att anteckna noga och utföra dem i 

en lugn takt. 

 

Sättet som vi gick tillväga på vid intervjuerna skilde sig inte speciellt mycket vid någon 

intervju. Vi hade en bokad tid med varje respondent där vi besökte deras arbetsplats. Vi 

inledde alltid med att presentera oss och diskuterade vad vi pluggade samt vad 

undersökningen handlar om och respondenterna berättade sedan hur företaget arbetar. Sedan 

tog vi en fråga i taget och när vi ansåg att vi inte hade fått ett tydligt eller utförligt svar så bad 

vi dem att utveckla sig, samt ställde följdfrågor. Överlag var intervjuerna givande, många av 

svaren var tydliga och utförliga. 

 

3.3.2 Telefonintervju 

Vi har alltså även utfört två stycken telefonintervjuer. Vi är medvetna om att personer överlag 

har lättare att prata om lite mer känsliga ämnen vid en personlig intervju, till exempel känslor 

i vårt fall. Men tiden gjorde att vi inte hade möjlighet att utföra de två sista intervjuerna 

ansikte mot ansikte. En annan fördel vid personlig intervju är att den som intervjuar kan se när 

respondenten inte längre vill prata om något eller känner sig allmänt osäker, vilket inte går vid 

en telefonintervju Jacobsen (2002). Däremot kräver telefonintervjuer mycket mindre resurser 

samtidigt som det är en ganska anonym form, vilket kan minska interjuareffekten. Eftersom 

resurserna för oss var väldigt begränsade mot slutet av arbetets gång gjorde detta att vi valde 

att göra 2 stycken telefonintervjuer.Under telefonintervjuerna presenterade vi oss på samma 

sätt som vid de personliga intervjuerna. Även här ville vi tydligt visa vilka vi var, samt vad 

undersökningen handlade om och vad vi ville uppnå med den. 
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3.3.3 Intervjuguide 

Vi har valt att göra två stycken intervjuguider, detta för att frågorna skall bli anpassade till om 

det är ledaren vi intervjuar eller om det är medarbetaren. Genom denna metod får vi fram 

båda sidorna om ”fenomenet” och kan sedan koppla ihop och jämföra resultatet av de båda 

intervjuerna. På så sätt skall detta bidra till att vi får ett tillförlitligt resultat. 

 

Vi valde att ha en uppvärmningsfråga i båda intervjuguiderna för att få en bra stämning och 

kontakt, där respondenten får en öppen fråga om motivation. Detta bidrar också till att han 

eller hon får chansen att tänka allmänt kring ämnet, vilket vi anser är bra när respondenten 

sedan skall svara på mindre öppna frågor inom ämnet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007). Resterande frågor i intervjuguiden är utformade med ett enkelt språk för 

att göra det så enkelt som möjligt för intervjupersonen att förstå frågorna. Vi har försökt att 

undvika ledande frågor för att få så tillförlitliga svar som möjligt. 

 

Att skicka ut intervjuguiden i förtid har både sina fördelar och nackdelar. Fördelen är att man 

kan få ut mer av intervjun då respondenten är förberedd. Vi har valt att ändå inte skicka ut 

intervjuguiden i förtid, vilket medför att vi kan gå miste om tolkningar, hur respondenter 

reagerar när vi t.ex. ställer frågor kring känslor. Vi tror även att risken för att den intervjuade 

utformar svar som han/hon tror att vi vill få ökar i samband med att skicka ut intervjuguiden i 

förväg, så kallad social önskvärdhet (Wärneryd, 1990) 

 

3.3.4 Urval 

Vår undersökning grundar sig på att vi skall intervjua tre ledare från olika företag och en 

medarbetare till vardera. Genom att intervjua ledaren först och sedan intervjua en 

yrkesarbatare får vi fram om han bekräftar det ledaren säger eller om svaren skiljer sig, vi får 

en rättvis bild.  

 

Som vi nämnde ovan så har vi begränsat oss till fyra stycken besöksintervjuer och två 

telefonintervjuer. Grunden till denna begränsning är att personliga intervjuer är både 

tidskrävande och resurskrävande (Jacobsen, 2002). För varje intervju som utförs, ökar risken 

att en mättnadseffekt uppstår (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007). Genom 

att vi har begränsat antalet respondenter till 6 stycken gör att vi kan lägga full fokus på dessa 

intervjuer, vilket vi tror bidrar till att vi gör intervjuer med bra kvalitet istället för att göra 

många fler intervjuer som inte får lika hög tillförlitlighet. Vi fick tag på alla respondenter 

genom kontakter, både genom tidigare jobb men även kontakter genom bekanta. Samtliga 

respondenter arbetar inom byggbranschen i mindre byggföretag, vilka är Effektiv Bygg AB, 

Rållia Bygg AB och Kålltorps Bygg AB. 

 

 

3.3.5 Sammanställning av Primärdata 

I vår primärdata har vi valt att använda oss av alla de sex intervjuer vi gjort. Då två av 

respondenterna krävde anonymitet valde vi att publicera alla respondenter som anonyma. 

Anledningen till detta är att vi anser det logiskt att alla respondenter representeras på samma 

sätt i undersökningen.  
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3.4 Analysmetod 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två vetenskapliga attityder för att förstå och veta något om 

verkligheten. Dessa två är hermeneutiken och positivismen. 

Hermeneutiken fokuserar på att förstå människors uppfattningar genom ord och menar att 

studerande av hur människor uppfattar verkligheten måste göras, då verkligheten är 

konstruerad av just oss människor (Jacobsen, 2002). I vårt fall är detta en viktig förutsättning 

då en del av vår undersökning grundar sig på hur människor upplever och tolkar känslor. 

Positivismen använder sig av en deduktiv ansats. Positivismen säger att verkligheten är 

objektiv och därför studeras med objektiva metoder och mått, så som siffror. En deduktiv 

datainsamling, undersöker från teori till empiri, vilket vi gjorde till en början då vi skapade 

oss vissa förväntningar innan undersökningstillfället. Hermeneutiken använder sig i stället av 

en induktiv datainsamling, i vilket den i stället kräver närhet till sin forskning. En induktiv 

datainsamling studerar istället vägen från empiri till teori, vilket förtydligas utifrån att 

forskaren utan förväntningar samlar in väsentligt material Utifrån ett deduktivt insamlingssätt 

skildras verkligheten i sitt givna sammanhang och härifrån utvecklas teorier och inte utifrån 

förutfattade meningar och förväntningar (Jacobsen, 2002). Att hitta relevanta artiklar har varit 

en av de största utmaningarna under denna process. Vi har under uppsatsens gång lagt till, 

tagit bort och ändrat teorin. Efter att vi hade gjort vår första intervjun märkte vi att teorin inte 

var tillräckligt utförlig för att kunna koppla med svaren. Kortfattat så har det varit av stor 

betydelse för uppsatsens kvalitet att vi har gått tillbaka till teorin och ändrat den successivt 

(Jacobsen, 2002). Eftersom vi har använt oss av en abduktiv ansats, vilken är en kombination 

av en induktiv och en deduktiv ansats där vi har gått från teori till empiri, men i efterhand 

justerat teorin i takt med att kunskapen har ökat har vi valt att tolka utfifrån en kombination av 

hermeneutiken och positivismen. En annan anledning till detta är att vi vill försöka få en 

djupare förståelse och tolka våra respondenters svar för sig men samtidigt har vi försökt att se 

alla som en helhet för att kunna generalisera. 

3.5 Validitet 
Validitet innebär att man som forskare verkligen mäter det man har som avsikt att mäta 

(Ejvegård, 2003). Jacobsen (2002) skriver om intern och extern giltighet. Intern giltighet 

svarar på om vi har tagit reda på de vi ville ta reda på. Den interna giltigheten kan testas med 

hjälp av två viktiga åtgärder. Den ena är att kritiskt granska själva resultatet, men först bör 

undersökningen och slutsatser kontrolleras gentemot andra. Eftersom vår uppsats testats vid 

flertalet tillfällen genom seminarier där andra studenter medverkat och handledning anser vi 

att den har en hög intern validitet. 

 

Extern giltighet svarar på om resultatet från undersökningen kan överföras till andra 

sammanhang (Jacobsen, 2002). Då vi valde att göra en kvalitativ undersökning istället för en 

kvantitativ var vi medvetna om att det i regel är svårare att generalisera resultatet (Jacobsen, 

2002). 

 

Eftersom vi har valt en kvalitativ studie där vi hela tiden har närhet till informationslämnaren, 

ökar det möjligheten att få fram giltig data.  En annan viktig del som också bidrar till giltig 

data är att informationslämnaren vid en kvalitativ studie själv styr sin medverkan (Holme, 

Solvang, Floistad, Kjeldstadli och O’Gorman, 1997). 
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3.6 Reliabilitet 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos den data vi samlat in (Ejvegård, 2003). En 

undersökning som har hög reliabilitet karakteriseras av att själva mätningen ej påverkas av 

olika omständigheter runt mätningen samt inte heller av vem som utför den. Kortfattat sagt att 

det finns få slumpmässiga fel (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Grunden i en kvalitativ studie är att informationslämnaren kan ge en ny bild av problemet som 

undersöks genom vissa underliggande sociala förhållanden (Holme, Solvang, Floistad, 

Kjeldstadli och O’Gorman, 1997). För att stärka vår reliabilitet har vi förklarat vår 

undersökning på samma sätt till samtliga intervjupersoner eftersom vi anser att det är viktigt 

att alla respondenter har samma förutsättningar. Vi är samtidigt medvetna om att även om 

respondenterna har samma förutsättningar finns alltid en risk att dem tolkar undersökningen 

på olika sätt.  

 

3.7 Metodkritik 
Många av de val vi har gjort genom undersökningens gång har påverkat uppsatsen både 

positivt och negativt. Då två personer krävde anonymitet har vi valt låta alla respondenter var 

anonyma, vilket vi anser är både positivt och negativt. Det är positivt i den meningen att 

respondenten vid känsligare frågor verkligen säger vad han tycker. Men samtidigt finns det en 

stor nackdel med detta, vilket är att respondenten kan ge svar som han/hon inte står för då de 

är anonyma. 

 

Vi hade från början tänkt att kombinera kvalitativa intervjuer med observationer för att se om 

det som de säger stämmer överens med vad de gör. Vi valde att inte göra detta, vilket  beror 

på att det är både kostsamt och tidskrävande, men den största orsaken var att det företag som 

vi först var i kontakt med har inte gick med på att medverka till observation. Men samtidigt 

har vi intervjuat både ledare och medarbetare för att stämma av om det ledaren säger stämmer 

överens med det som medarbetaren säger och tvärtom. I intervjuerna vi utfört fick vi inte så 

stor spridning på ålder som vi från början hade tänkt oss, då alla respondenter förutom 1 är 

över 30 år samtidigt som samtliga varit anställda i minst 4 år på respektive företag. Därmed 

finns ingen som nyligen hade börjat sin yrkeskarriär med i undersökningen. 
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4. Empiri 
4.1 Presentation av företagen 
 

Vi valde att intervjua projektledare och medarbetare i tre olika byggföretag med max 50 

anställda. 

 

Effektiv Bygg AB 
Effektiv Bygg AB ligger i Göteborg vilka startades 2007 och har idag cirka 23 ansällda. De 

erbjuder ett komplett utbud av bygg- och underhållstjänster för bostäder, offentliga 

byggnader, affärslokaler och industrifastigheter. Deras främsta kundgrupper är kommuner, 

kommunala bostadsbolag, landsting, privata bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och 

industrier. 

 

Rållia Bygg AB 
Rållia Bygg AB är placerade i Genevad (Laholms kommun) och Halmstad. De bildades 1972 

och har idag 7 anställda, deras arbetsområden är Laholm, Båstad och Halmstad med 

närliggande kommuner. Deras verksamhetsområden är inom byggnation, renovering och även 

förvaltning av kommersiella fastigheter. 

 

Kålltorps Bygg AB 
Kålltorps Bygg AB har funnits sedan 1989 och är ett etablerat service- och byggföretag i 

Göteborgsregionen. De är idag 45 anställda fördelade på projekt- och arbetsledning, 

administration, snickare och betongare. 

 

4.2 Presentation av respondenterna 

 

Ledare 1 
Kön: Man 

Ålder: 62 år 

Position:  Ledare 

Anställning: 5 år 

Utbildning: Högstadienivå – lärling målare, driver idag ett byggföretag 

 

Ledare 2 
Kön: Man 

Ålder: 38 år 

Position: Ledare 

Anställning: 21 år 

Utbildning: Byggingenjör 

 

Ledare 3 
Kön: Man 

Ålder: 62 år  

Position: Ledare 

Anställning: 40 år 

Utbildning: Gymnasienivå 

 

Medarbetare 1 
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Kön: Man 

Ålder: 44 år 

Position: Yrkesarbetare 

Anställning: 4 år 

Utbildning: Högstadienivå – lärling snickare  

 

Medarbetare 2 
Kön: Man 

Ålder: 33 år 

Position: Yrkesarbetare 

Anställning: 12 år 

Utbildning: Yrkeshögskola med bygginriktning 

 

Medarbetare 3 

Kön: Man 

Ålder: 26 

Position: Yrkesarbetare 

Anställning: 4 år 

Utbildning: Gymnasium med bygginriktning 

  

 

4.3 Motivation på arbetsplatsen 

Det första ledare 1 svarade när vi frågade vad motivation är för honom, var att det är viktigt 

att känna för det man gör, och fortsätter förklara att även mål som sätts upp samt nyfikenhet 

inför en uppgift är en viktig del för motivationen hos människor. Enligt ledare 2 är motivation 

något som tilltalar honom, något som gör honom engagerad och intresserad. Ledare 3 tillägger 

att trivseln på arbetet och att vara frisk är viktigt för motivationen. Han menar också att det är 

viktigt att inte ta på sig fler eller svårare uppgifter än vad tid och kunskap tillåter, på så sätt är 

det lättare att bibehålla motivationen. 

 

Det ledare 1 beaktar när det handlar om att motivera sina medarbetare är att vara lyhörd. Att 

låta alla inblandade ta del av den information som finns, vara delaktiga under hela pågående 

processen. Han nämner även att olika möjliga förmåner, som till exempel att medarbetarna 

har möjligheten att kunna gå till en kiropraktor, kan bidra till att motivationen ökar. Ledare 2 

anser att för att lyckas motivera sina medarbetare skall man som ledare försöka beskriva 

situationen, förklara varför något ska göras men det är också viktigt att hela tiden uppmuntra 

medarbetarna. Gemenskapen anser Ledare 3 är det viktigaste hos en grupp, därför arrangerar 

dem mycket aktiviteter tillsammans även utanför jobbet, så som konserter, sportevennemang 

med mera. 

 

Att vissa personer är lättare att motivera än andra är något som ledare 1 ofta upplever i olika 

situationer, vilket han tror beror på att alla är olika som personer och har olika personliga 

intressen samt ambitionsnivåer. Ledare 2 delar denna mening att vissa är lättare att motivera 

än andra och anser att skillnaden är att det krävs mer eller mindre engagemang för att öka 

motivationen beroende på vilken personlighet det handlar om. Saker som kan påverka är att 

förstå sin uppgift, hur man trivs med sina uppgifter, privat situation, sina 

medarbetare/kompisar och om det är en ny eller gammal uppgift. Även Ledare 3 påpekar att 

det skiljer sig från person till person när det handlar om motivation, och betonar att uppväxten 

har stor betydelse då individer ser problem på olika sätt som en följd av den. Han förklarar att 
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det ligger i vissa personers natur att lätt se de negativa aspekter som finns oavsett situation 

eller mål. 

 

Medarbetare 1 beskriver motivation som en känsla som skapas inför en uppgift eller ett 

åtagande som ofta är positivt. Medarbetare 3 berättade att motivationen ökar i en miljö med 

god stämning och laganda, likväl att den kan minska vid motsatta förhållanden. Graden på 

motivationen beror på hur intressant eller tillfredsställande åtagandet är för personen. 

Medarbetare 3 säger också att motivationen beror mycket på vilken individ det handlar om, 

men menar att motivationen formas starkt av omgivningen oavsett vem personen är. Även 

medarbetare 2 pratar om att motivation handlar om intresse och inspiration, och menar att det 

är viktigt med motivation för att det ger saker och ting en mening i livet. Han säger att de 

hjälper en person hitta glöd för något, vilket kan vara till exempel ett jobb eller någon form av 

träning med mera. Detta är medarbetare 3 överrens med då han berättade att motivation är det 

som får honom att änstränga sig till att prestera det han presterar, oberoende av plats. Vidare 

tillägger han att engagemang samt tydliga mål och direktiv från ledaren krävs för att bibehålla 

motivationen på en hög nivå. 

 

Medarbetare 2 beskriver sin ledare som omtänksam och mån om sina medarbetare vilket han 

tycker är viktigt. Motivationen ökar väsentligt hos medarbetarna när en ledare kommer glad 

till jobbet och frågar medarbetarna hur dem mår. Det är viktigt att visa att han eller hon bryr 

sig, istället för att tillbringa större delen på sitt kontor utan att ha någon kontakt alls med sina 

medarbetare. 

 

 

4.4 Olika typer av mål 
Ledare 1 förklarar att typen av mål kan öka motivationen på olika sätt. Två exempel är att få 

arbeta med olika projekt och på så sätt öka variationen i arbetet och att företaget strävar efter 

en stabil ekonomi då han menar att alla är intresserade av att jobba på ett tryggt företag. Även 

Ledare 1 säger att ekonomin är av intresse för alla anställda, är den stabil i företaget skapar 

det en trygghet inom gruppen. 

 

Ledare 2 säger att motivationen kan vara svårare att öka vid långsiktiga mål då dessa kan 

kännas avlägsna och ligga långt fram i tiden och fortsätter med att förklara att kortsiktiga mål 

kan kännas mer påtagliga och till följd av detta mer motiverande. Detta bekräftar Ledare 3 då 

han säger att oftast är korta projekt lättare att motivera vid, men han påpekade också tydligt 

att det inte alltid är så. Med detta menar han att det är i viss mån beroende av vilken 

medarbetare som skall utföra projektet. 

 

Att medarbetare 1:s ledare använder sig av olika metoder vid olika typer av mål för att 

motivera honom var inget han direkt hade märkt av, men han upplever att stödet ökar ju mer 

problem som uppstår ute på byggarbetsplatsen. Även medarbetare 3 berättade att användning 

av olika metoder från ledaren för att motivera honom beroende på vilket mål det gäller händer 

väldigt sällan. Medarbetare 1 betonar att typen av mål han blir tilldelad har stor påverkan på 

hans egen motivation. När han får enklare mål att sträva mot känner han sig mindre 

motiverad. Medarbetare 2 berättar att han varit med om en rad olika metoder från ledare 

genom åren vad gäller motivationen och anser att den sociala kommunikationen fungerar bäst 

istället för en strikt version. Han berättar också att han tror att sammanhanget spelar stor roll 

samt vilken person det gäller då det kan variera stort beroende på detta. Han fortsätter förklara 

att han tror att kortsiktiga och mer direkta mål bidrar i större grad till att skapa motivation än  
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vad långsiktiga mål gör. Detta eftersom han anser att långsiktiga mål ibland kan vara lite 

ovissa och svårare att greppa till en början. 

 

Även om ledaren inte använder sig av olika metoder beroende på sortens mål, förklarade 

medarbetare 3 att hans egen motivation kan skilja sig vid olika mål. Han menade att 

långsiktiga mål skall vara tydliga, samtidigt som kortsiktiga mål bör finnas på vägen för att 

distansen till det långsiktiga målet inte skall bli för lång. Det långsiktiga målen bör vara en 

utmaning, samtidigt som det kortsiktiga inte tvunget behöver vara det, säger han. 

 

4.5 Emotioner 

Ledare 2 berättar att känslor är lätta att uppfatta vid  de flesta tillfällen och detta framförallt 

genom vilka följdfrågor som ställs om ett mål samtidigt som mimik och olika kroppsrörelser 

gör det lättare att uppfånga personens känslor. Vissa känslor är lättare att uppfatta än andra 

menar ledare 1 och berättar att ilska, glädje eller att en person är ointresserad syns ganska 

tydligt eftersom att de syns genom vissa ansiktsuttryck eller en persons sätt att agera. Ledare 2 

bekräftar även han att glädje syns tydligt och tillägger också att rädsla, nervositet, oro och när 

en person ser en uppgift som spännande är lätta att uppfatta hos medarbetarna. Vidare menar 

han att känslor syns extra tydligt när en person har negativa åsikter.  

Medarbetare 1 berättade att han inte tänker speciellt mycket på om han visar olika sorters 

känslor tydligt, men med lite betänketid svarade han “visst så får man respons på om man 

känner sig arg eller är trött eller glad, så det märks nog” (personlig kommunikation, 

medarbetare 1, 2012-04-10). När vi frågade om han tror att ledaren uppfattar hans känslor 

svarade han att de beror på vilken situation det gäller. Vid vissa tillfällen vill personer att 

ledaren skall se känslorna som finns inom en, till exempel syns det oftast genom kroppspråk 

när någon ser negativt på ett mål istället för att ta upp det öga mot öga med ledaren, säger han. 

 

Medarbetare 2 säger att det upplevs tydligt när han är missnöjd eller ledsen eftersom energin 

då inte alls ligger på samma nivå som i normala fall, detta eftersom att han ser sig själv som 

en livlig och social person. På samma sätt upplevs det tydligt att han är glad eller när han är 

nöjd med en prestation på arbetet. Som han berättat tidigare tror han att det upplevs tydligt när 

han är missnöjd, men det är något han försöker att inte visa för att inte låta andra runt omkring 

uppleva eller påverkas av det negativt. 

 

Ledare 2 förklarar att känslor i arbetet kan tas med lite mer ro hos en person som har varit 

anställd en längre tid, då de har både mer kunskap och självförtroende. Med detta menar han 

om ett svårare mål tilldelas så känner personen sig säkrare på sig själv och tron på att lyckas 

uppnå målet ökar jämfört med en som har varit anställd en kortare tid. ”Den som arbetat 

längre inom företaget känner företaget bättre vilket bidrar till större lojalitetskänsla” 

(personlig kommunikation, ledare 2, 2012-04-27), säger ledare 1 och menar att anställda bryr 

sig mer om, samt att det är lättare att se meningen med ett långsiktigt mål. 

 

 

Även medarbetare 1 bekräftar att känslor ändras i samband med anställningstiden i företaget 

och menar att högre krav på sig själv ställs. Därmed blir vissa känslor starkare med tiden och 

andra lite svagare i olika situationer. Av egna erfarenheter berättar han att det är lättare att bli 

irriterad på sig själv när fel begås samt att känslan av att vara nöjd över en lyckad prestation 

förekommer mindre och mindre med tiden. Medarbetare 2 säger att relationen till andra i 

företaget blir starkare när du arbetat där en längre tid och menar att även känslorna blir 

tydligare och starkare till följd av detta. Han tillägger också att han tror att uppfyllda mål 
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uppskattas mer när en person åldras. Medarbetare 3 delar delvis de andra medarbetarnas åsikt 

och berättar att mål som är av samma karaktär upprepade gånger är något han känner sig trött 

på, samtidigt som nya mål ger en engagerande känsla. 

 

4.5.1 Positiva och negativa emotioner 

Enligt de tre ledare vi intervjuat är lycka en positiv känsla som ökar både trivsel och 

motivation. Ledare 2 fortsätter förklara att även ha en spännande känsla i kroppen ser han som 

positivt då det ökar engagemanget i utförandet. Detta gör att personen vill ta reda på mer om 

vad som skall göras och hur det skall gå till i samband med en ny uppgift, likväl som att vara 

mer delaktig i olika situationer när det gäller uppgifter den anställde utfört tidigare. 

 

Det första som ledare 1 kom att tänka på när vi frågade vilka emotioner som är negativa enligt 

honom var uppgivenhet, negativism och fördomar av olika slag. Ledare 2 är inne på liknande 

spår och anger stress, oro, rädsla och ilska som det mest förekommande negativa emotionerna 

på arbetet. Han anser också att flera emotioner kan vara både positiva och negativa på lång 

sikt, till exempel är rädsla positivt i den meningen att rädslan för att göra misstag kan leda till 

mindre antal misstag. Han ansåg också att kunskapen kan öka när personen istället för att 

prova något på egen hand frågar någon som han/hon vet har kunskap om det som skall göras, 

när rädslan för att göra fel existerar. Att en medarbetare känner en viss rädsla förklarar Ledare 

3 som något positivt, han anser att det är en viktig känsla hos en medarbetare, och avslutade 

med att säga att personer blir nogrannare och mer eftertänksamma. 

 

Medarbetare 2 beskriver precis som samtliga ledare emotionerna glädje och lycka som 

positiva samtidigt som han anger ilska och ledsamhet som negativa. Detta är något han tror de 

flesta människorna är överens om. 

 

Medarbetare 3 är mer överrens med ledare 2, och menar att alla emotioner kan vara både 

positiva och negativa. Vad gäller glädje säger han att det självklart oftast är positivt, men 

samtidigt kan det vara negativt och till följd göra att man ”kör på” för mycket utan att stanna 

upp. På så sätt kan missa något viktigt i samband med en uppgift, där en bidragande orsaken 

till detta kan vara att självkritiken inte existerar i den mån den bör göra. Vad gäller ilska 

berättar han att missnöje som uppstått när en uppgift inte utförts tillräckligt bra kan fungera 

både som en morot för framtida uppgifter samt att motivationen med största sannolikhet 

sjunker när uppgiften skall slutföras. Rädsla tycker han, när den är personlig är negativ, men i 

samband med en arbetsuppgift ökar det nogrannheten i utförandet då vi alltid vill slutföra en 

upgift på bästa sätt. 

 

4.5.2 Glädje 

Både ledare 2 och 3 förklarar att glädje skapas genom trygghet, att en positiv känsla inom 

gruppen finns och att alla inblandade ser positivt på de mål som gruppen tillsammans strävar 

efter. Ledare 3 förklarar också att goda resultat framkallar glädje hos alla inblandade inom 

företaget men också hos kunderna. 

 

Medarbetare 1 menar att glädje uppkommer  när man lyckas med något som andra kan ha 

nytta av eller ta del av samt när man själv får ta del av någon annans positiva händelser. 

Medarbetare 2 framhäver precis som ledare 1 och 2 trygghet som en viktig del för att skapa 

glädje, “För mig skapas glädje när jag är med de personer som står mig närmast”, (personlig 

kommunikation, medarbetare 2, 2012-04-24). Det som medarbetare 3 anser skapar glädje är 

god arbetsmiljö, goda arbetskamrater samt att resultat uppnås. 
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4.5.3 Ilska 

Enligt ledare 2 är brist på engagemang den största orsaken till att ilska uppstår på 

arbetsplatsen. Ledare 3 är mer inne på att ilska kan uppstå när vilseledningar i samband med 

t.ex. ett anbud där fel information kan förekomma. Han kan ibland se att det uppstår ilska 

bland medarbetarna på morgonmötena när han sätter upp mål för dem, beroende på vilken typ 

av mål det är. 

 

Medarbetare 1 anser att ilska och rädsla ofta uppkommer av ens egna svagheter, brister eller 

illusioner där man bygger upp en oro. Medarbetare 2 berättar att ilska uppstår när han blir 

sviken på något sätt eller i samband med för mycket klagomål från någon part. Medarbetare 3 

är inne på ett liknande spår och tillägger att när folk inte visar respekt gentemot varandra kan 

det lätt skapa ilska på arbetsplatsen. 

 

Flera av respondenterna har haft svårt att förklara vad som skapar ilska, vilket kan bero på att 

detta kan vara känsligt att svara på. Ledare 1 anser att överlag är ilska något negativt, “ilska 

gör att man tappar fokus på det som verkligen är viktigt och ofta drabbas medarbetare 

omkring en negativt, det blir en ond cirkel” (personlig kommunikation, ledare 1, 2012-04-05) 

Medarbetare 1 motsäger delvis detta där han anser att ilska kan ofta vara något positivt, om 

man har problem att lösa en uppgift så kan ilska motivera en till att man till slut lyckas lösa 

uppgiften. 

 

 

4.5.4 Rädsla 

Dålig kontroll och kontakt mellan ledare och medarbetare, medarbetare och medarbetare 

menar ledare 2 lätt kan skapa rädsla eller oro inför en uppgift. Är informationen dålig eller 

otillräcklig kan resultatet lätt påverkas negativt. Ledare 3 pratar om att rädsla uppkommer i 

samband med för stora beställningar, risken för att inte få betalt existerar alltid. Medarbetare 2 

tror däremot inte att rädsla förekommer så mycket i senare ålder, han tror mer att en rädsla 

härstammar från en händelse tidigt i livet. Medarbetare 3 betonade att säkerheten är väldigt 

viktig på ett företag och menade att rädsla lätt kan uppkomma när till exempel olika 

säkerhetsföreskrifter eller regler bryts. 

 

4.5.5 Emotioner i samband med målsättning 

Ledare 1 säger att känslorna vid målsättning är blandade, vissa känner sig trygga av att ha mål 

att sträva efter, samtidigt kan nya typer av mål eller någon annan form av förändring orsaka 

rädsla hos vissa personer. Enligt ledare 1 uppstår olika känslor från olika personer beroende 

på om det är långsiktiga eller kortsiktiga mål. Han tog upp ett exempel på detta, vid 

långsiktiga mål kan anställda känna rädsla inför detta. Vid ett lånsiktigt mål som sträcker sig 

ett år framåt kan det vara lätt att tappa fokus på målet under processens gång och när det det 

närmar sig slutet så visar det sig att arbetet inte leder mot det mål satts upp. En byggnad kan 

vara byggd efter ritningarna men något som glömts bort skulle kunna vara hur viktigt det var 

för beställaren att byggnaden skall vara energisnål. Kortfattat sagt så bidrar långsiktiga mål 

ibland till att anställda känner rädsla då det dröjer innan resultat syns. Det kan även innebära 

att anställda kan känna sig trygga med kortsiktiga mål då resultat visar sig snabbare. 

 

Medarbetare 1 anser att nya mål alltid är roliga men att åtgärda eller göra en sammanställning 

på ett gammalt mål på grund av att det ska jämföras mot ett nytt mål kan kännas lite tråkigare, 

han kan i vissa fall känna frustration över detta då det inte flyter på. Medarbetare 1 förklarade 
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tidigare att han inte tänker på om han visar sina olika känslor tydligt. Fortsättningsvis berättar 

han att han tror att alla typer av känslor kan förekomma i samband med alla typer av mål. Han 

menar att vi är olika som personer och därför ser olika på vilka mål som är komplicerade 

respektive enkla. Medarbetare 3 däremot berättar att glädje genom ett bra utfört arbete är både 

lätt att visa samt att upptäcka. Medarbetare 2 berättar att han ofta blir motiverad och vill 

uppnå de mål som ledaren givit han, men menar samtidigt att de måste vara en ledare som 

känner han som person och att målen är genomförbara. Vidare menar han att kortsiktiga mål 

kopplas mer till emotioner än vad långsiktiga mål gör, då långsiktiga mål kan göra att 

personer tänker efter lite mer på vad som komma skall samt att de ligger längre fram i tiden. 

Medarbetare 3 delar medarbetare 2:s synpunkt och berättade emotionerna som uppstår vid 

tilldelandet av ett mål helt beror på vad för mål det handlar om. Svårigheter som innebär 

utmaningar kan trigga en som person, men det måste vara möjligt att uppnå, tillägger han. 

Han tror också att ledaren uppfattar hans känslor ganska tydligt, och tillägger att om det inte 

är så bör dessa känslor kommuniceras mellan ledare och medarbetare. 

 

 

4.6 Samspel mellan mål och emotioner vid skapande av motivation 
”Ett givet mål som ger ett positivt mottagande ger en ökad motivation och tvärtom”, 

(personlig kommunikation, ledare 1, 2012-04-05). Vidare nämner han att han tror att 

samspelet mellan mål och emotioner är av stor betydelse, och anser att det är en viktig länk i 

kedjan. Även ledare 2 anser att ett samspel mellan mål och emotioner är viktigt då han 

påpekar att känslor alltid spelar en stor roll. Med detta menar han att känslor har en stor 

påverkan vid de flesta situationer då känslor uppstår hos oss människor oavsett vad vi gör 

eller var vi befinner oss. Ledare 2 förklarar också att samspelet mellan känslor och mål har 

stor betydelse på motivationen och hur den utvecklas. Detta samspel kan både öka men även 

minska motivationen, då vissa typer av mål framkallar negativa känslor, till exempel 

långsiktiga mål vilket han nämnt tidigare. Likväl kan positiva känslor göra att motivationen 

ökar. Ledare 3 berättar att samspelet mellan mål och emotioner inte är något han har i åtanke 

vid skapandet av motivation, men säger samtidigt att det förhoppningsvis har beydelse och 

kan bidra till att lättare lösa problem som dyker upp i arbetslivet. 

 

Medarbetare 1 berättar att mål och emotioner påverkar motivationen i vissa situationer, han 

nämnde att känslor är en viktig komponent i vardagen och tror att känslor påverkar på så sätt 

att ledaren känner av vem som är bäst lämpad av medarbetarna till att jobba mot ett specifikt 

mål. ”Samtidigt vet jag att typen av mål som jag skall jobba mot skapar olika känslor” 

(personlig kommunikation, medarbetare 1, 2012-04-10, fortsätter han. Resten säger sig självt 

menar han, får han ett mål där han känner att han får möjlighet att utvecklas och stöta på olika 

utmaningar, en känsla av spänning, ökar detta hans motivation. Medarbetare 2 förklarar att det 

är roligare och att han lättare uppnår olika mål när han är på bra humör. Samtidigt förklarar 

han att när en person är på sämre humör eller mår dåligt av något så hjälper inte motivationen, 

utan tror att det är bättre att istället sympatisera. Han tror att motivation och mål blir lättare att 

hantera med positiva känslor, samtidigt som negativa känslor kan göra det jobbigare och 

svårare. Medarbetare 3 tror även han att känslor vid uppsättande av mål kan påverka 

motivationen, speciellt positiva känslor som garanterat ökar motivationen. Genom detta 

menar han att betydelsen av samspelet är av ganska stor betydelse eftersom motivationen är 

väldigt viktig när en uppgift skall påbörjas. 
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5 Analys 

 

5.1 Motivation på arbetsplatsen 
Under intervjuerna har respondenterna beskrivit motivation på ett likartat sett vilket gör att vi 

ser denna beskrivning som ganska övergripande bland olika ledare. Samtliga ledare är överens 

om att motivation handlar om något som tilltalar en själv, något en person brinner för. 

Tidigare i undersökningen har vi märkt att det finns väldigt många beskrivningar på vad 

motivation är. Schaffer (2008) skriver att motivation enkelt förklarat är ansträngning. Han 

skriver att en person som är motiverad kan utföra tunga ansträngningar för att uppnå något 

individen strävar efter, till exempel ett specifikt mål. Här kan vi se att motivation gör en 

person villig till att förbruka den mängd av ansträngning som behövs.  

 

Precis som Williams (1998) skriver så går alla individer in i ett arbete med olika 

förväntningar, kunskaper, intressen, utbildning med mera. Som en följd av detta förklarar 

ledarna i de olika intervjuerna att vissa människor är lättare att motivera än andra. Ledare 3 

menar att uppväxten spelar en stor roll då olika värderingar och intressen följer med en person 

i stort sett hela livet, även ledare 1 förklarar att intressen skiljer sig mellan personer likväl som 

ambitionsnivån. Ledare 2 tycker också att vissa personer är lättare att motivera än andra och 

förklarar att individer har olika lätt att förstå uppgifter och hur de skall utföras, vilket beror på 

kunskap och utbildning men även engagemang. Då värderingar eller synen på olika 

situationer kan skilja avsevärt från person till person blir skillnaden ibland stor, samtidigt som 

en skillnad i andra fall finns, men då i mindre utsträckning. 
 

5.2 Olika typer av mål 
I teorin tas det upp att kortsiktiga mål utöver långsiktiga mål kan öka prestationen mer än att 

enbart sätta långsiktiga mål, vilket också ledare 2 är delvis inne på. Ledare 2 ansåg att de 

kortsiktiga målen gör att en medarbetare kan känna sig mer motiverad då resultatet visar sig 

snabbare än vid långsiktiga, som kan kännas mer avlägsna. Detta skriver Bandura (1997) om 

som menar att känslan av prestation ökar och till följd av detta också motivationen. Även 

Locke & Latham styrker detta och skriver att knappa eller korta deadlines gör att både 

arbetstakten samt motivationen ökar. Medarbetare 2 bekräftar att kortsiktiga mål påverkar 

motivationen mer än vad långsiktiga mål gör, då han tror att nuet och situationen för tillfället 

har större inverkan på motivationen. Vidare förklarar han precis som ledare 2 påpekat att 

resultat visar sig snabbare vid kortsiktiga mål, och att långsiktiga mål ibland kan kännas mer 

eller mindre oklara beroende på hur långt fram i tiden de ligger.  
 

Ledare 2 pratar om att mer komplicerade mål kan tilldelas en medarbetare  när han/hon varit 

verksam längre inom företaget, detta för att hålla motivationen uppe samt hela tiden utveckla 

individens kunskap. ”Den som arbetat längre inom företaget känner företaget bättre vilket 

bidrar till större lojalitetskänsla” (personlig kommunikation, ledare 2, 2012-04-27), Sade han 

under intervjun. Två forskare som styrker detta är Bandura och Cervone (1983) som genom 

forskning kommit fram till att högt uppsatta mål ger en bättre prestation än lågt uppsatta mål. 

Detta stämmer också bra överens med Mento och Lockes (1990) teori om att mer 

komplicerade mål är en utmaning för individer, som  motiverar personen till att bevisa sin 

kunskap i företaget samt att utveckla ny kunskap.  
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5.3 Emotioner 
I teorin tar en forskare vid namn Gibson (2006) upp att känslor är centrala och en del av 

arbetslivet, vilket medarbetare 1 går indirekt in på. Medarbetare 1 nämner att känslor är 

vanligt förekommande vilka ofta visas genom kroppspråk t.ex. när någon ser negativt på ett 

mål. Han ansåg att det många gånger kan var lättare att skapa och uttrycka sina känslor än att 

skapa en konflikt med sin ledare. Frijda (1988) tar upp att känslor och uttryck ofta följer ett 

förutsägbart mönster vilket både ledare 1 och medarbetare 3 bekräftade. Ledare 1 svarade att 

vissa känslor är lättare att uppfatta än andra där känslor som t.ex. glädje och ilska uttrycks 

genom en persons sätt att agera eller genom vissa ansiktsuttryck. Medarbetare 3 menade att 

nöjdhet och glädje efter till exempel ett bra utförande är lätt att visa. Ledare 2 påpekar att han 

försöker uppfånga sina medarbetares känslor genom att beakta en persons mimik och 

kroppsrörelser. Medarbetare 1 berättade att negativa känslor hos honom syns tydligare, till 

exempel när han är missnöjd eller ledsen över något, eftersom energin då är mycket lägre, 

“visst så får man respons på om man känner sig arg eller är trött eller glad, så det märks nog” 

(personlig kommunikation, medarbetare 1, 2012-04-10), säger han. Samtidigt säger han att 

han försöker undvika att visa negativa känslor, men tror att dem överlag syns tydligare. 

Gibson (2006) tar även upp att genom att försöka observera hur olika känslor uttrycks och 

lyckas bli medveten om sina egna och andras känslomässiga tendenser kan detta bidra till att 

känslor uttrycks på ett sätt som både förbättrar individen och organisationens effektivitet.   
 

5.3.1 Positiva och negativa emotioner 

Precis som forskarna Mcdoll-Kennedy and Anderson (2002). Sloan (2011) och Kunzel & 

Yassim (2007) beskriver glädje som en starkt positiv känsla delar även de ledare och 

medarbetare vi intervjuat denna mening. Slåtten (2011) skriver om att glädjen hos en person 

härstammar från tidigare erfarenheter som inneburit något positivt inom organisationen för 

individen. Ledare 2 berättade i intervjun även han om att en spännande känsla i kroppen kan 

öka engagemanget i samband med en tilldelad uppgift, vilket kan vara något personen utfört 

tidigare men vid ett senare tillfälle till exempel kan ha blivit tilldelad ett större ansvar. 

Medarbetare 3 hade delade meningar om glädje. Han ansåg att glädje uppstod när allt flyter på 

vid en uppgift, vilket enligt honom var positivt. Han ansåg samtidigt att det är lätt att man inte 

tänker till, man glömmer av att stanna upp för att se om han fortfarande strävar mot målet. 

 

Forskarförfattaren Dozier (1992) diskuterar i psykiska och sociobiologiska teorier om 

människans naturliga rädsla och framhäver den som den mest grundläggande emotionen och 

menar att den är nödvändig för vår överlevnad. Ledare 2 beskrev först rädsla tillsammans med 

ilska, oro och stress som en negativ emotion. Senare i intervjun förklarade han däremot att 

rädsla kan vara positivt. Ett exempel på detta är att rädslan för att göra misstag vid en ej 

tidigare upplevd situation kan bidra till färre misstag. Ledare 3 berättade att han ser rädsla 

endast som något positivt och menar att en liten mängd rädsla måste finnas eftersom det leder 

till större nogrannhet och eftertänksamhet. 

 

Anonym (2010) skriver att människor i allmänhet ser ilska som något negativt, men att en del 

i vänstra delen av hjärnan samtidigt aktiveras som kopplas till flera positiva känslor vilket 

även några av respondenterna berättat i intervjuerna. Samtliga respondenter vi intervjuat ser 

dock ilska som en negativ känsla vilket stämmer överens med författarens teori om 

människors allmänna uppfattning. 
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5.3.2 Glädje 
Diener (1994) och Seligman (2002) skriver att en persons psykiska välbefinnande kan 

relateras till glädje och flera forskare har beskrivit glädje som välbefinnande. Ledare 2 och 3 

berättade båda två att glädje skapas genom trygghet inom arbetsgruppen samt att samtliga ser 

positivt på det arbetet som skall utföras, och förklarade att trygghet i hög grad bidrar till att en 

person mår och trivs bra på sin arbetsplats. Medarbetare 2 bekräftar ledarnas uppfattningar, 

“För mig skapas glädje när jag är med de personer som står mig närmast”, (personlig 

kommunikation, medarbetare 2, 2012-04-24) säger han. Även medarbetare 3 betonar att 

arbetskamraterna och omgivningen på arbetsplatsen är av stor vikt för att glädje skall skapas. 

 
5.3.3 Ilska 
Ledare 1 och medarbetare 1 ser olika på vad ilska egentligen är. Ledare 1 ser ilska som något 

negativt, “ilska gör att man tappar fokus på det som verkligen är viktigt och ofta drabbas 

medarbetare omkring en negativt, det blir en ond cirkel” (personlig kommunikation, ledare 1, 

2012-04-05), vilket delvis styrker teorin. I teorin tar en forskare vid namn Reeve (2009) både 

upp att ilska ses oftast som en negativ emotion och kan leda till tvivelaktiga handlingar hos en 

individ, men även att ilska motiverar en person till att göra något den normalt inte skulle göra. 

Detta går delvis medarbetare 1 in på, han anser att ilska kan vara något negativt men att ilska 

oftast är något positivt, om man har problem med att lösa en uppgift så kan ilska motivera en 

individ att till slut lyckas lösa uppgiften. Detta styrks i teorin, ilska kan vara en potent 

drivkraft för att öka en persons önskan att få saker och ting gjorda (Anonym, 2010), vilket 

även medarbetare 3 håller med om. Han förklarade att ilska kan vara både positivt och 

negativt, då till exempel misstag kan göra att motivationen ökar för att slutföra uppgiften. 
 

 

5.3.4 Rädsla 
Frijda (1986) och Lazarus (1991) skriver att rädsla ofta uppkommer hos oss människor i 

samband med en situation som kan innebära ett hot mot oss själva, och att den ofta kan 

kopplas till klimatet eller organisationskulturen runt oss. Medarbetare 3 berättade att rädsla 

lätt kan uppstå när regler eller säkerhetsföreskrifter bryts vilket innebär ett hot för anställda. I 

intervjun med Ledare 3 berättade han att rädslan för att inte få betalt från olika kunder alltid 

finns även om risken att det skall inträffa är väldigt liten. Just denna rädsla blir ett hot mot 

företaget, men den innebär också ett hot mot honom själv som ledare och ägare av företaget. 

Krehbiel och Cropanzano (2000) skriver i en artikel att graden på hotet beror på hur stort 

ansvar personen det gäller skulle ha vid ett eventuellt misslyckande. Medarbetare 1 svarade 

att rädsla kan uppstå på grund av en persons egna svagheter eller brister i arbetet vilket också 

stödjer Frijda och Lazarus forskning. 
 

5.3.5 Emotioner i samband med målsättning 
Ledare 1 svarade under intervjun att typen av mål påverkar vilka känslor som uppstår hos en 

person. Känslorna kan skilja sig från person till person då vissa känner sig trygga när uppsatta 

mål existerar, andra kan känna rädsla inför något nytt som innebär någon form av förändring, 

menar han. Bagozzi, Baumgartner och Pieters (1998) forskning beskriver hur positiva 

emotioner relaterar till åstadkommandet av ett uppsatt mål, likväl som beslutet att fortsätta 

med och slutföra mål som ännu ej avslutats. Forskarna skriver också att emotionerna i 

samband med ett mål kopplas till individens värderingar av de centrala delarna i den aktuella 

situationen, och skriver att en reducerad serie dimensioner ligger till grund för denna 
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värdering. Även Oatley & Johnson-Laird (1987) skriver om detta och berättar att emotioner 

dyker upp när en betydelsefull tidpunkt i en pågående plan nås. Det kan till exempel vara när 

en viktig del avslutats och en ny skall påbörjas, där resultatet kan påverka vilka emotioner 

som uppstår. Stein, Liwag, & Wade (1996) och Stein, Trabasso, & Liwag (1993) har i sin 

forskning kommit fram till att en händelse som innebär att ett mål med all säkerhet kommer 

att uppfyllas, genererar glädje hos alla inblandade parter. Ledare 1 berättade i intervjun att 

kortsiktiga mål visar resultat snabbare vilket i sin tur skapar en trygghet hos medarbetarna. En 

sådan händelse som Stein och hans partners skriver om har större chans att inträffa vid 

kortsiktiga mål där allting ligger närmare i tiden. Medarbetare 2 berättade att kortsiktiga mål 

enligt honom kopplas mer till emotioner än vad långsiktiga gör. Han ansåg att långsiktiga mål 

skapar tankar av olika slag eftersom dessa mål ligger längre fram i tiden.  
 

5.4 Samspel mellan mål och emotioner vid skapande av motivation 
Lench & Levine (2008) har i sin forskning angett emotioner som den ursprungliga källan till 

motivationen som behövs för att åstadkomma ett mål. Både ledare 1 och 2 berättade i 

intervjuerna att emotioner spelar en stor roll när motivation skall skapas. ”Ett givet mål som 

ger ett positivt mottagande ger en ökad motivation och tvärtom”, (personlig kommunikation, 

ledare 1, 2012-04-05), sade ledare 1. Ledare 2 menade att känslor alltid spelar en viktig roll 

eftersom de existerar i alla situationer vi människor befinner oss i. Forskarna Bagozzi, 

Baumgartner och Pieters (1998) menar att emotioner fungerar på ett komplicerat sätt när 

motivation i samband med ett mål skall skapas. Ledare 2 förklarade att han tror att samspelet 

mellan emotioner och mål inverkar mycket på motivationen, och menar att den kan både 

minska motivationen genom negativa emotioner samt öka motivationen genom positiva 

emotioner. Medarbetare 2 förklarade att skillnaden på motivation kan variera ganska mycket 

beroende på vilket mål som är tilldelat. Är en person förväntansfull blir också arbetet roligare 

att utföra, samtidigt som sämre humör kan reducera motivationen, säger han. Carver (2004) 

delar denna mening då han argumenterar för att ilska, glädje och ledsamhet kan bidra till att 

en individ blir motiverad samtidigt som lättnad eller oro kan påverka motivationen negativt.  
 

Medarbetare 1 berättade att känslor är en viktig komponent i vardagen och förklarade att han 

tror att känslor påverkar på så sätt att ledaren känner av vem som är bäst lämpad av 

medarbetarna till att jobba mot ett specifikt mål.”Samtidigt vet jag att typen av mål som jag 

skall jobba mot skapar olika känslor” (personlig kommunikation, medarbetare 1, 2012-04-10, 

fortsätter han, där ett mål där han känner att han får möjlighet att utvecklas och stöta på olika 

utmaningar, ger en känsla av spänning, vilket ökar hans motivation. I teorin tas en kognitiv 

teori upp av Lazarus (1991) där en del av denna teori handlar om uppfyllande av mål. 

Forskaren menar att en förutsättning för uppfyllande av mål är att målet är av personlig 

betydelse och att individen måste anstränga sig i viss grad, vilket kommer att skapa positiva 

emotioner samtidigt som ett misslyckande kan väcka negativa emotioner. Medarbetare 1 tog 

även upp att känslor och emotioner påverkar motivationen i vissa fall, beroende på vilket typ 

av mål som sätts upp. Medarbetare 3 berättade att han tror att samspelet mellan faktorerna 

absolut har stor betydelse, då till exempel positiva känslor i samband med ett mål ökar 

motivationen. Detta går ett flertal forskare in på där de nämner att emotioner som är 

målrelaterade är viktiga eftersom det är ett bevis på en individs prestation, vilka kan påverka 

attityder och motivation (Ortony, Clore & Collins, 1998). 

 

Vi har genom våra intervjuer märkt att känslor inte alltid är lätt att prata om då vissa personer 

helt enkelt inte tycker om att prata om sina egna känslor till en början. Däremot är just känslor 
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något som engagerar folk och samtidigt har en stor betydelse i arbetet både för ledare och 

medarbetare vid målsättning. 
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6. Slutsats 
 

6.1 Slutsater 
Att emotioner och mål samspelar för att skapa motivation är något vi kommit fram till i vår 

studie. Vi har även kunnat konstatera att det inte är något som alla människor tänker på, men 

de antar samtidig att detta samspel har stor betydelse för motivationen. Vi kommer nu utifrån 

vår modell att redovisa de kopplingar som finns i byggföretag för att försöka svara på följande 

problemformulering: Vilken betydelse har medarbetares mål och emotioner när projektledare 

skall skapa motivation i byggföretag? 

 

 
 

Emotioner och mål är två faktorer som samspelar med varandra mycket i arbetslivet, vilket vi 

kommit fram till i undersökningen. Samspelet kan fungera på flera olika sätt, vissa sätt är 

enklare och tydligare, medans andra är mer komplicerade och syns inte lika tydligt. Emotioner 

är något som alltid uppstår i samband med målsättning, däremot kan det skilja sig i stor 

utsträckning beroende på vilken person det handlar om. Eftersom vi människor har olika 

personligheter visar vissa känslor mer naturligt och tydligt samtidigt som andra håller dem 

mer för sig själv, ibland medvetet och ibland omedvetet. Även emotionerna i sig skiljer sig 

beroende på situation och person eftersom att vi reagerar olika i olika situationer. Genom våra 

intervjuer har vi kommit fram till att ledare ofta ser känslor och reaktioner hos sina 

medarbetare, vilket medför en utmaning för ledare när rätt personer skall väljas att sträva mot 

uppsatta mål.  

 

De medarbetare vi intervjuat är överens om att trygghet är väldigt viktigt för att hålla en hög 

motivation och tycka att arbetet är roligt att utföra. Trygghet innebär att glädje kan skapas på 

arbetsplatsen vilket vår studie visar är väldigt viktigt. Är personer som arbetar tillsammans 

glada, ökar det chansen till att alla inblandade parter känner likadant. Därför är emotioner i 
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allra högsta grad delaktig till att skapa motivation. Motivation har konstaterats att öka genom 

positiva emotioner, men detta  kan också ske tvärtom då negativa emotioner kan minska 

motivationen.  För att förtydliga detta skall vi ta upp ett exempel som är kopplat till vår 

modell. Om målet är av personlig betydelse och medarbetaren måste anstränga sig i viss grad 

för att lyckas nå målet, kommer detta i sin tur att skapa positiva emotioner som sin tur 

motiverar medarbetaren. Samtidigt som ett misslyckande kan väcka negativa emotioner, 

vilket kommer att inverka negativt på hans eller hennes motivation.  

 

Glädje är en emotion som övergripande ses som en positiv emotion, men har i liten grad också 

visat sig vara en negativ emotion. I grunden är den positiv, men när en person t.ex. känner 

glädje inför ett mål finns det risk att han eller hon inte stannar upp under vägens gång 

eftersom det hela tiden känns bra och på så sätt kan misstag uppstå. Ilska är en emotion som 

också  upplevs både som positiv och negativ. Den vanligaste synen personer har på ilska är att 

det är något negativt, vilket sagts både i teori och empiri, men att det är positivt i den 

meningen att det kan bidra till en handling där man strävar efter att t.ex. lösa en uppgift som 

man har problem med. Rädsla har också två sidor, då vi fått reda på att flera av 

respondenterna ser det som både positivt och negativt, samtidigt som resterande respondenter 

anser att rädsla är negativt. Rädsla kan fungera som en bromskloss, där personer försöker 

undvika att göra fel, vilket många gånger kan vara positivt. Den negativa biten med rädsla är 

att folk kan må dåligt av den, vilket bidrar till att prestationsnivån sjunker. Teorin tar upp att 

glädje, ilska och rädsla är reducerbara till de flesta emotioner och den slutsats vi kan dra är att 

dessa tre emotioner är både positiva och negativa beroende av person och situation. 

Sammanfattningsvis är emotioner överlag både positiva och negativa. Detta gör det svårt för 

ledare att avgöra i vilken situation de är positiva eller negativa, men om en ledare har 

förståelse för hur dessa påverkar medarbetare och resultat kan man undvika de problem som 

de medför och samtidigt vända dem till något positivt.  

 

Studien tillsammans med tidigare forskning har visat och bekräftat att motivation kan 

definieras på väldigt många sätt. Vår undersökning har kommit fram till att motivation är 

något som tilltalar en person samt något individen brinner för. Mål har därför stor inverkan på 

motivationen, då en medarbetare antingen känner att målet tilltalar honom eller att det inte är 

något han brinner för alls. Kortsiktiga mål som vi nämnt tidigare är den typen av mål som har 

bäst påverkan på motivationen, det har visat sig viktigt att kunna se resultat på kort sikt. Det 

är av stor betydelse att mål är tydliga och klara för att medarbetare skall få rätt uppfattning om 

dem och veta exakt vad som gäller.  

 

Svårighetsgraden påverkar också motivationen hos medarbetare. Mer komplicerade mål 

bidrar i de flesta fall till högre motivation än enkla mål, då de känner att de utvecklas. Men 

det är också viktigt att hitta en balans där man som ledare måste känna av mognadsgraden hos 

varje individ. Allt eftersom en medarbetare utvecklas inom företaget och skapar sig mer 

erfarenhet, kan ledaren successivt anpassa sitt ledarskap efter detta. Kortfattat bör ledaren 

därför successivt ge medarbetare mer komplicerade mål anpassat till deras mognadsgrad. Att 

avgöra i vilken mognadsgrad en person är i kan vara svårt. Men utifrån vår forskning är 

mimik och kroppsspråk ett bra utgångsläge för att lyckas se hur en medarbetare reagerar när 

han eller hon blir tilldelad ett mål. Om t.ex. en nyanställd medarbetare blir tilldelad ett mål 

och ledaren uppfattar hans reaktioner som negativa i form av att han verkar nervös kan detta 

med hög sannolikhet bero på att målet är för komplicerat, att han är inte mogen för den typen 

av mål. 

 



32 

 

Den största negativa aspekten kring långsiktiga mål är att eftersom de känns avlägsna inverkar 

de negativt på motivationen, det finns risk att varken fokus eller engagemang finns inför 

målet. Genom att sätta upp delmål eller men andra ord kortsiktiga mål kan ledare lyckas 

motivera sina medarbetare och undvika att medarbetarna tappar riktning mot det långsiktiga 

målet. Det är viktigt för en bra ledare att känna sina medarbetare och inte sätta upp generella 

mål för alla, utan se till varje individ vad som passar bäst för just dem. Vissa medarbetare har 

kanske redan från projektets början väldigt höga ambitioner och mål, dessa kan lämpligen 

tilldelas mer krävande och långsiktiga mål som känns utmanande. På samma sätt kan det vara 

mer lämpligt att ge fler men mer lättuppnåeliga delmål för medarbetare som har svårt att 

motiveras vid alltför långsiktiga mål. På detta sätt kan alla känna sig delaktiga och motiverade 

under hela projektet.  

 

Sammanfattningsvis så är de två faktorerna i vår modell, emotioner, mål två viktiga 

grundstenar till att motivation skall skapas hos medarbetare i mindre byggföretag. 

Undersökningen har också visat på att dessa två faktorer också inverkar på motivationen 

negativt. Alla människor är olika och motiveras på skilda sätt och genom olika metoder, vilket 

gör att ett tilldelat mål kan skapa en positiv känsla hos en person samtidigt som samma mål 

kan skapa en negativ känsla hos en annan. Både uppväxt, värderingar, kunskap, ålder eller 

tidigare erfarenheter har betydelse och gör att svårighetsgraden varierar när en person skall 

motiveras. Att ledare inom byggbranschen tänker på samspelet mellan mål och emotioner vid 

skapandet av motivation är ovanligt. Eftersom detta samspel påverkar motivationen i den grad 

som det gör bör ledare beakta detta och använda detta samspel som ett verktyg, vilket kan 

vara till stor hjälp för att lyckas motivera sina medarbetare. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi fått fram idéer vilket ha resulterat i förslag till fortsatt forskning.  

Nedan presenteras dessa förslag: 

 Finns samspelet mellan mål, emotioner och motivation i alla typer av organisationer? 

 

 Undersöka andra emotioner utöver glädje, ilska och rädsla 

 

 Undersöka om en medarbetare kan motivera en ledare genom att emotioner och mål 

samspelar 

 

 Undersöka ledares uppfattning om sina egna emotioner, mål samt motivation 
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Intervjuer 
Anonym, besöksintervju Göteborg den 5 april 2012  

Anonym, besöksintervju Göteborg den 10 april 2012 

Anonym, besöksintervju Genevad den 22 april 2012 

Anonym, besöksintervju Halmstad den 27 april 2012 

Anonym, telefonintervju Göteborg den 24 april 2012 

Anonym, telefonintervju Göteborg den 10 juli 2012 

 

  



 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide för ledare 

Kön:  

Ålder: 

Position:  

Anställning: 

 

1. Vad är motivation för dig? 

 

2. Vad skapar glädje, ilska och rädsla? 

 

3. Hur motiverar du dina medarbetare? 

 

4. Hur påverkar typen av mål du sätter upp motivationen hos dina medarbetare? (t.ex. 

långsiktiga, kortsiktiga, komplicerade, enkla). 

 

5. Är vissa personer lättare att motivera än andra? Om ja, vilka är det största 

skillnaderna? Vad kan dem bero på? 

 

6. Vilka känslor anser du är positiva samt negativa? 

 

7. Vilka känslor syns hos dina medarbetare vid t.ex. uppsättning av mål? Varför? 

 

8. Tycker du att olika känslor syns tydligt? Är dem lätta att uppfatta? På vilket sätt? 

 

9. Vilka känslor upplever du syns tydligast hos dina medarbetare?  

 

10. Om Ja, Skiljer det sig vid olika sorters mål? (långsiktiga, kortsiktiga, enkla, 

komplicerade) 

 

11. Ändras medarbetares känslor när mål uppsätts ju längre han/hon varit verksam inom 

företaget? 

 

12. Tror du att ett samspel finns mellan känslor och mål, när motivation skall skapas? 

 

13. Om ja, Vilken betydelse tror du ett samspel mellan känslor och mål har på 

motivationen? 

 

Tack för din medverkan! 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide för medarbetare 

Kön:  

Ålder: 

Position:  

Anställning: 

 

1. Vad är motivation för dig? 

 

2. Vad skapar glädje, ilska och rädsla? 

 

3. Hur blir du motiverad av din ledare/chef?  

 

4. Märker du att olika metoder används för att motivera dig beroende på vilket mål som 

uppsätts? 

 

5. Blir du mer eller mindre motiverad beroende på vilken sorts mål du fått? (långsiktiga, 

kortsiktiga, komplicerade, enkla). 

 

6. Vilka känslor anser du är positiva samt negativa? 

 

7. Vilka känslor uppstår hos dig i samband med att ett mål uppsätts? 

 

8. Skiljer sig dessa känslor beroende på vilken sorts mål som satts upp? (långsiktiga, 

kortsiktiga, komplicerade, enkla). 

 

9. Tror du att din ledare/chef upptäcker dessa känslor hos dig? 

 

10. Visar du olika känslor tydligt? Är vissa känslor lättare att visa än andra? 

 

11. Har dina känslor ändrats i samband med uppsatta mål ju längre tid du arbetat i 

företaget? 

 

12. Påverkar känslor i samband med ett mål din motivation? 

 

13. Om ja, vilken betydelse har detta samspel? 

 

Tack för din medverkan! 



 

 

 


