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Mitt  syfte  med  denna  intervjustudie  var  att  ta  reda  på hur  arbetsledningen  motiverar  de 
anställda och hur de anställda ser på ledningens sätt att motivera.  Studien har en kvalitativ 
ansats,  där  intervjuer  användes  som datainsamlingsmetod.  Resultatet  visade  att  ledningen 
försöker motivera sina anställda men att det är svårt då de av ekonomiska skäl hindras. Det 
visade sig även att alla är överens om att det finns en god kommunikation mellan ledare och 
medarbetare. Övrigt visade resultatet att såväl ledare som medarbetare anser att både lönen 
och arbetsklimatet är viktigt för att man ska trivas på arbetsplatsen. En av slutsatserna som 
kan dras utifrån studien är att man trivs på arbetet och att man visar ett engagemang i lärande. 

Nyckelord: Motivation, lärande, arbetstrivsel, kommunikation





Förord

Jag vill först och främst tacka de ledare och medarbetare som medverkat i denna 
undersökning. För att ni tagit er tid och visat intresse vilket gjort det möjligt för 
mig att utföra denna uppsats. 

Jag vill också ägna ett särskilt tack till min handledare Bosse Jonsson som alltid 
funnits tillhands och väglett mig genom skrivandets gång.

Slutligen vill jag också rikta ett tack till mina vänner och familj för att ni ställt upp 
och hjälpt mig.

Västerås i mars 2007

Anne-Marie Nilsson
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1 Inledning

Dag in och dag ut tar sig människor runt om i världen till sin arbetsplats för att utföra 
ännu ett dagsverke. Somliga av dem arbetar under omänskliga förhållanden, somliga 
lever med en så stor förmögenhet att de aldrig skulle behöva ”lyfta ett finger”.

Att arbeta är någonting vi alla en dag bör göra för att överleva och skaffa oss erfarenhet. 
För att vilja arbeta krävs att man trivs på sin arbetsplats och känner att det man tillför 
även uppskattas från medarbetarna, oavsett vilken nivå man arbetar på.

Det jag vill se med den här studien är om ledningen bestämmer över medarbetarnas 
huvuden. Om det är så att ledningen inte vet vad de anställda vill ha eller vad som krävs 
av deras ledare? Vissa ledare kanske bara tror att de gör personalens bästa genom att ge 
dem en kryssning eller skicka dem på kurs, medan medarbetarna själva kanske hellre 
vill åka på SPA tillsammans. Är det så att klyftan ibland är större än vad man tror?

Först och främst vill jag se vad de anställda vill ha och vad de kräver av sin ledning. 
Sedan vill  jag även se  om ledningen  anser  att  de uppfyller  dessa krav och  ger  sin 
personal det de vill ha, att de tror på att deras åtgärder leder till ett bra arbetsklimat.

Den här undersökningen fokuseras på motivationen hos de anställda och hur de får 
motivation till att arbeta men även på vad ledningen gör för att motivera de anställda. 
Söker man på ordet arbetsmotivation på Internet idag får man upp flera svar samt olika 
sätt att motivera medarbetare. 

Kanske är det så ledningen gör istället för att fråga sina medarbetare vad de behöver. 
Det  jag  har  sett  på  en  del  av  de  arbetsplatser  jag  arbetat  på  och  som jag  tror  är 
gemensamt  för  arbetsmotivation  är  att  motivation  på  en  arbetsplats  sparar  pengar, 
skapar arbetsglädje samt att  man presterar bättre  på arbetet.  Även kommunikationen 
mellan  ledning  och  medarbetare  har  stor  betydelse  för  att  man  ska  trivas  på 
arbetsplatsen. God kommunikation dem emellan tror jag ger bra arbetsmotivation. 

Jag vill med denna undersökning lyfta fram betydelsen för arbetarnas välmående och 
vilja  att  arbeta.  Vilka  möjligheter  man  som  anställd  i  en  organisation  har  till 
vidareutveckling, vilket förutsätter lärande hos organisationens medlemmar. Jag tror att 
man kan göra det genom att motivera de anställda på olika sätt. Jag kommer att beskriva 
vilken frihet man har i en organisation, gällande hur öppet man kan prata med varandra, 
om man är fri att säga vad man vill, tycker och känner. Jag kommer även att ta upp 
vilka förutsättningar som borde finnas i en organisation, som t ex. att ta till vara på den 
kompetens som finns hos medarbetarna i en organisation 
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1.1 Syftet 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur ledningen motiverar de anställda och 
hur medarbetarna uppfattar det. 

1.2 Forskningsfrågor 

Nedan följer de frågor som undersökningen skall ge svar på:

• Vad är det ledningen anser motiverar medarbetarna?

• Vad är det medarbetarna anser att ledningen gör för att motivera dem?

1.3 Förförståelse 
Jag har en förförståelse inför denna undersökning i den meningen att jag tror motivation 
påverkar  på  ett  specifikt  sätt  på  en  arbetsplats.  Det  jag  inte  vet  inför  den  här 
undersökningen, är vad som motiverar och stimulerar anställda idag. Jag intresserade 
mig för denna uppgift när jag tänkte på olika ledare jag själv har arbetat för. På en del 
av mina tidigare arbetsplatser, kände man sig uppskattad och behövd av sina ledare, 
vilket  ledde till  att  man kände sig mer  motiverad och var mer  engagerad inför sina 
arbetsuppgifter. 

Jag tror att människor i allmänhet arbetar bättre om de mår bra. Känns det kul att gå till 
arbetet varje dag så presterar individen säkerligen bättre. 

Idag  tror  jag  att  människor  kan  uppleva  stress  och  olust  inför  deras  nuvarande 
arbetsplats. Jag anser att olika företag är olika bra på att ta vara på sin personal och höja 
deras självförtroende i organisationen. Jag har en uppfattning om att vissa företag lägger 
ned stora pengar på personalens välbefinnande utan resultat, medan andra redan har en 
naturlig arbetsmoral. 

Jag har ett stort intresse för den här uppgiften och enligt min uppfattning är det skillnad 
på olika arbetsplatser, hur man behandlar sin personal. Vissa ledare är bra på att lyssna 
och vara lyhörda på vad personalen behöver, de vet att en bra arbetsmoral leder till ökad 
produktivitet och arbetsglädje. Medan andra ledare är tvärtemot och kan ibland vara 
emot förändringar, de tycker att motivation ligger utanför deras arbetsområde. 
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2 Teoretisk referensram 

Parson och Broadbridge (2005) beskriver i sitt val av litteratur om hur man redan från 
den industriella revolutionen, funderade på hur man skulle motivera folk till att arbeta. 
Författarna  visar  på  att  arbetsplatsen  är  ett  komplext  och  socialt  system.  Vidare 
sammanfattar de att det viktigaste som de kommit fram till i deras studie, är behovet av 
positiva  relationer  och  öppna  kommunikationer  för  att  skapa  en  motiverande  och 
tillfredsställande arbetsplats.

I  en  tidigare  avhandling  skriven  av  Theandersson  (2000),  belyses  de  anställdas 
inställning  till  arbete  utifrån  tre  olika  fenomen.  Två  av  dem  belyser  människors 
bindning till en anställningssituation och det tredje fenomenet handlar om vad som har 
betydelse för att de anställda ska känna sig tillfredställda med sin arbetssituation, vilket 
även  har  betydelse  för  viljan  att  börja  eller  sluta  ett  arbete.  De  två  första,  skriver 
Theandersson,  handlar  om  vilka  faktorer  som  är  viktiga  för  tendensen  att  påbörja 
respektive  avsluta  en  anställning.  Theanderssons  centrala  fråga  i  studien  är  om 
människor  har  en  instrumentell  inställning  till  arbete.  Med  det  menar  han  att  om 
instrumentell inställning i arbetet uppfattas som ett medel för att nå ett eller flera mål 
utanför arbetssituationen.

2.1 Definition av centrala begrepp

Motivation:  Allt  som  driver  individen  att  sträva  mot  ett  mål,  t  ex  att  trivas  på 
arbetsplatsen.

Lärande: Att kunna utvecklas i sitt arbete, t ex att få delta i utbildningar.

Arbetsklimat:  Det  klimat  du  har  runt  omkring  dig  på  arbetsplatsen  och  bland 
medarbetare.

Kommunikation: Vilket bemötande som finns mellan ledare och medarbetare samt på 
vilken nivå man kan kommunicera med de anställda

2.2 Motivation 

Granbom (1998) ger en definition av motivation som en strävan efter att  leva ett  så 
meningsfullt  liv  som möjligt.  Författaren  menar  att  strävan är  sammanfattningen  av 
människans innersta natur, dvs. att vara konstruktiv, målinriktad, aktiv och social. Med 
meningsfullt  menar  författaren  att  man  väljer  att  ansvara  för  sig  själv  och  sina 
möjligheter. Granbom menar även att alla människor, innerst inne är motiverade, dvs. 
att de strävar efter ett meningsfullt liv.
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Enligt Boethius och Ehdin (1993), är det viktigt att skilja på inre och yttre motivation. 
Den inre motivationen går ut på att knuffa på bakifrån samtidigt som man framifrån 
lockar med belöningar. Med det menar författarna att i den stund man lägger ifrån sig 
piskan och slutar locka med morötterna, stannar åsnan. Den inre motivationen är fast 
förankrad i individen själv och i det individen anser meningsfullt. Här har individen en 
egen generator som ger kraft. Den yttre motivationen däremot ökar förväntningarna på 
något större. Det här, menar författarna, leder till en ond cirkel där de yttre belöningarna 
måste öka i takt med förväntningarna tills den dag då det inte går att tillfredsställa dem 
längre, bubblan spricker. De menar även att den yttre motivationen aldrig kan skapa en 
egen dynamik.  Det är precis som att  man kontinuerligt  försöker ladda någon annans 
batterier.

Vidare  skriver  författarna  att  för  att  skapa  de  rätta  förutsättningarna  för  den  inre 
motivationen, krävs två punkter. 

1. Företaget måste ha ett fungerande värdesystem som kommuniceras klart  och 
tydligt.  Värderingssystemet  talar  om vad som är  väsentligt,  både  vad  gäller 
målsättning  och  tillvägagångssätt.  Värderingarna  bestämmer  med  andra  ord, 
företagets inriktning och etik.

2. För att skapa den andra inre motivationen, måste man vara klar över sina egna 
värderingar.  Om  individens  viktigaste  värderingar  överensstämmer  med 
företagets, har man lättare att hitta en mening i arbetet. 

Även Boethius och Ehdin (1993) menar att ett bra värdesystem skapar mening, vilken 
ger motiven, som är grunden för den inre motivationen. Den inre motivationen höjer 
arbetsglädjen och resultatet.

Även Granbom (1998) tar upp om inre och yttre motivation. Hon beskriver dem lite 
annorlunda  än  Boethius  och  Edin.  Hon  skriver  att  inre  motivation  är  en  naturlig 
motivering  som  grundar  sig  i  handling  eller  aktivitet.  Den  skapar  grund  för  inre 
personlighetsfaktorer.  Författaren  skriver  även  att  belöningen  är  beroende  av  inre 
faktorers  behov  och  brister  och  att  inlärning  kan  underlättas  genom utdelningen  av 
belöning. I forskning har det framkommit att människor får ökad inre motivation när de 
får uppmuntran och stöd i sina egna initiativ. Med yttre motivation, menar Granbom att 
aktiviteten  eller  inlärningen  hålls  vid  liv  när  individen  hoppas  på  belöning  eller  att 
uppnå mål.  De båda  motivationsformerna  präglas  av  en lustbetonad erfarenhet  eller 
förväntan. Enligt Hagemann (1990) är den första arbetsdagen på en ny arbetsplats en 
dag då de flesta människor är motiverade till att arbeta men ofta kan arbetsförhållandena 
bidra till att man tappar arbetslusten.  Flertalet ledare anser inte att det är någon idé att ta 
reda på och ta hänsyn till vad medarbetarna önskar och har behov av. 

”I arbetslivet är bristen på respons den största motivationsdödaren.”
(Hagemann, 1990, s.47)
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Hagemann (1990) menar att endast ett fåtal företag tar tillvara på kompetensen inom 
företaget  så  att  medarbetarna  kan  utnyttja  och  utveckla  sin  potential  maximalt. 
Resultatet blir att flertalet tröttnar på arbetet eftersom de får för få eller inga krävande 
och  stimulerande  uppgifter  eller  att  de  får  för  lite  uppmärksamhet.  För  att  behålla 
medarbetarna krävs en öppen och stimulerande företagskultur och goda möjligheter till 
utveckling för individen. De flesta människor har en önskan om att få utvecklas och 
utnyttja sina resurser, det kan ge både personlig tillfredsställelse och status i förhållande 
till  andra.  Det är  viktigt  att  få  bekräftelse  i  ens framgångar,  i  form av till  exempel 
avancemang, högre titel och högre lön.

”Trivsel på arbetsplatsen väger tyngre än pengar.”
(Hagemann, 1990, s.33)

Gisela Hagmann (1990) menar att i alla tider har människan fått slita för att överleva. 
Nu har åtminstone den yrkesverksamma delen av befolkningen råd att ta hand om sina 
känslomässiga och intellektuella behov.

• Ledningen bör i större grad satsa mer på att stimulera till diskussioner om vad 
som  motiverar  och  demotiverar  medarbetarna.  En  hög  motivation  bland  de 
anställda ger inte bara ökad trivsel,  utan även ekonomiskt överskott. Det som 
skapar trivsel är dock inte förknippat med lön, det kostar så lite att motivera 

• Fackföreningarna bör se mer på motivationsfaktorerna än på lönen. Vi tillbringar 
så mycket tid på arbetsplatsen att det är av stor betydelse att vi har det bra där. 
Ett meningsfullt arbete är en förutsättning för att vi ska kunna njuta av fritiden. 
Den  som  inte  får  utnyttja  sin  kapacitet  på  arbetsplatsen  känner  sig  ofta 
oinspirerad efter arbetsdagens slut 

Då man vill påverka individens handlande, att förändra beteende eller prestera något, 
måste man påverka deras motiv. Ibland kan motivet vara omedvetet (Granbom, 1998). 
Enligt Maslow (refererad i Granbom, 1998) är motiven, behoven oftare omedvetna än 
medvetna.  Kunskapen om motiven till  varför vi  handlar som vi gör är viktig för att 
förstå och för att påverka människors beteenden. Med motiv menar man de processer i 
organismen, speciellt hjärnan, som sätter igång och utgör drivkrafterna i en människas 
beteende. Människors handlingar motiveras oftast av flera samverkande motiv.

Wolvén (2000) skriver i sin bok,  Att utveckla mänskliga resurser i organisationer, att 
utgångspunkten  för  många  teorier  om  individens  motivationer  i  arbetet,  utgörs  av 
Maslows behovshierarki, vilken utgår från individens behov. Maslows modell användes 
i  början  inom  den  kliniska  psykologin  men  blev  på  1960-talet  populär  som 
förklaringsmodell  för  arbetsmotivation  i  organisationer.  Enligt  Maslow  kan  man 
beskriva  och  ordna  individens  behov utifrån  fem olika  behovsnivåer,  från  lägre  till 
högre behov.
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1. Fysiologiska  behov. Vilka  utgör  de  mest  grundläggande  behoven,  behov 
som måste bli tillfredsställda för att människan skall kunna överleva.

2. Trygghetsbehov. Dessa  uppkommer  när  de  fysiologiska  behoven  är 
förhållandevis tillfredställda, då uppdateras trygghetsbehoven.

3. Sociala behov. De omfattar  behov av vänskap, kärlek och nära relationer 
med  människor  i  allmänhet.  Individer  som  inte  kan  tillfredsställa  dessa 
behov kommer att känna sig ensamma, kanske helt utfrusna.

4. Behov  av  uppskattning. Den  här  nivån  inkluderar  behov  av  självkänsla, 
självrespekt  och  att  bli  respekterad  av  andra.  Dessa  kan  ha  en  inre 
dimension och innefattar då önskan om styrka, prestation, skicklighet, tillit, 
oberoende och frihet. Det finns även en yttre dimension, den består av en 
önskan  om  prestige,  status,  berömmelse,  dominans,  erkännande, 
uppmärksamhet, betydelsefullhet, värdighet och uppskattning.

5. Behov av självförverkligande. Det här är det högsta behovet och syftar på 
människans  önskan  om  att  ständigt  utveckla  sig  själv  och  sina  egna 
förmågor.

Enligt  Granbom  (1998)  presterar  individer  med  hög  själveffektivitet  och  hög 
självaktning mer och arbetar mot högre satta mål. Även om de får vänta på resultatet är 
de fortsatt motiverade tack vare att de kan ge sig själva uppskattning. Många studier 
visar att det finns starkt samband mellan hög prestation och själveffektivitet.

Även Fredric Herzberg har baserat sin teoribildning på Abraham Maslows tankegångar 
och  även  de  har  tillämpats  på  arbetslivet.  Han  skiljer  i  sin  analys  mellan 
hygienfaktorer/yttre  faktorer,  faktorer  som  kan  förhindra  en  låg  arbetstill-
fredsställelse/vantrivsel  och på  så  vis  indirekt  underlätta  motivationsprocessen,  samt 
motivationsfaktorer/inre faktorer, som direkt skapar hög motivation. (Wolvén, 2000)

Herzberg  menar  att  man  inte  kan  nå  hög  arbetstillfredsställelse  med  goda  sociala 
relationer, hög lön, anställningstrygghet eller god fysisk arbetsklimat. Han påstår att en 
hög  arbetstillfredsställelse  kräver  stimulerande  arbetsuppgifter  och  utvecklings-
möjligheter i arbetet. (Theandersson, 2000)

Hackmans & Oldhams (refererad i  Wolvén,  2000),  (fortsättningsvis  H & O) modell 
bygger vidare på Herzbergs tvåfaktorteori. En skillnad från Herzbergs teori är att H & O 
använder sig av vissa personlighetsfaktorer och menar att teorin endast kan användas 
som underlag för praktiskt arbete för dem som är intresserade av att utveckla sig. 

I likhet med Herzberg menar H & O att arbetsmotivationen påverkas av hur arbetet är 
utformat. Den bör innehålla en hög grad av dessa fem dimensioner:  variation, helhet 
(arbetsuppgifter  som  har  en  tydlig  början  och  slut),  betydelsefullhet,  frihet samt 
feedback. (Wolvén, 2000)
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Dessa arbetsdimensioner ger i sin tur upphov till centrala psykologiska upplevelser och 
tillstånd. Variationen, helheten och viktiga arbetsuppgifter påverkar meningen i arbetet, 
medan friheten påverkar det upplevda ansvaret och feedbacken påverkar kunskapen om 
arbetsresultaten. (Wolvén, 2000)

Enligt Per-Erik Ellström (1996) är ett arbete utformat efter H & O: s modell, nödvändig 
men knappast en tillräcklig förutsättning för att väcka en hög motivation hos individen. 
Han  menar  att  olika  människor  reagerar  olika  på  ett  arbete  med  stora 
utvecklingsmöjligheter.  Vissa  människor  utnyttjar  möjligheten  till  lärande  och 
utveckling som arbetet erbjuder medan andra inte är beredda att försöka svara upp mot 
utmaningar som erbjuds.

Ellström  menar  även  att  lärande  i  arbetet  förutsätter  att  man  som  individ  genom 
delaktighet  har  tillgång  till  de  inlärningstillfällen  som  hela  tiden  uppstår  i  en 
verksamhet. Med detta menar Ellström att man har möjlighet och uppmuntras till  att 
delta i planering och uppföljning av verksamheten och framförallt i sammanhang där 
problem  och  störningar  i  verksamheten  utvärderas  och  där  beslut  om åtgärder  tas. 
Ellström menar  att  det  fortfarande  på många arbetsplatser  finns stora  hinder  mellan 
olika grupper av anställda. Han menar att det till exempel kan vara en skillnad mellan 
operatörer och tjänstemän gällande de arenor för problemlösning och lärande som man 
har tillgång till och inbjuds att medverka i.

Ellström menar att lärande i arbetet förutsätter att man som individ har tillgång till de 
inlärningstillfällen  som uppstår  i  en verksamhet.  Han skriver  även att  individer  och 
verksamheter  tenderar  att  fastna  i  rutiner.  Rutinerna  försvårar  reflektion  och  ett 
utvecklingsinriktat lärande.

2.3 Lärande organisation

Lärande organisation har olika definitioner.  Annalill  Ekman (2004) skriver i sin bok 
Lärande organisationer i teori och praktik  om att Mark Dodgson (1993) vid Science 
Policy Research Unit i Brighton anger tre skäl för att studier av organisatoriskt lärande 
är ”på modet”. Han menar att det först och främst har visat sig att konceptet gör att stora 
företag har lättare att anpassa sig till förändring. Det andra skälet som Dodgson tar upp 
är teknologiska förändringars effekt på organisationer. Det tredje skälet menar han är att 
begreppet  lärande  är  brett  och  engagerar  många  olika  akademiska  discipliner.  Han 
menar även att företag som vill maximera organisatoriskt lärande i sina strukturer och 
strategier  kan  tydligen  kallas  lärande  organisationer.  Han  menar,  precis  som  Mike 
Pedler  (1989)  att  det  ska finnas  företagsklimat  som stöder  de  anställda  att  lära  och 
utveckla sin potential.

Enligt Karen Watkins och Victoria Marsick (professorer i vuxenutbildning, 1993) pågår 
lärande på många nivåer i en organisation: den individuella nivån, gruppnivån och den 
organisatoriska nivån. De menar att individen är mediet för lärande men i en lärande 
organisation  är  det  organisatoriska  lärandet  och  därmed  den  organisatoriska  nivån  i 
fokus.
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2.4 Lön och arbetsklimat

Lön  avser  en  överenskommen  ekonomisk  ersättning  för  utfört  arbete.  Den  stora 
betydelsen för den enskilde, är lönens nivå. Gisela Hagemann (1990), skriver i sin bok, 
Konsten att motivera, att  lönen har betydelse både för män och för kvinnor men att 
betydelsen  är  överskattad  när  man  tänker  på  arbetsprestation.  Hon  menar  att 
arbetsklimatet har en större roll för arbetsmotivationen och ökad produktivitet än vad vi 
tror. 

I de flesta fall är det inte lönen som är den direkta motivationen för engagemang och 
prestation i det dagliga arbetet. Betydelsen är ändå inte oväsentlig. För många är den ett 
drivmedel för att göra saker som är tillfredställande i hemmet och under fritiden, även 
om sådan tillfredställelse  helt  eller  delvis  också  kan  uppnås  i  arbetet.  (Rubenowitz, 
1994)

Gisela Hagemann (1990) skriver om sin undersökning att  respondenterna uppgav att 
cirka tio procent ansåg att lönen var viktig för deras motivation till arbetet. Skillnaden 
mellan kvinnor och män var stor. Dubbelt så många av männen 14 procent, till skillnad 
från sju procent av kvinnorna sa att lönen var viktig för deras motivation. 

På frågan ”Vad demoraliserar dig?” Var det hela 70 procent som sa att det var de sociala 
och psykiska faktorerna på arbetsplatsen som gav upphov till negativ tillfredsställelse 
som till exempel faktorer som arbetsklimat, likgiltig ledning, för lite information, brist 
på feedback, före svarsalternativet ”dålig lön”. Det var enbart sju procent som ansåg att 
lönen var viktigast.
Bra arbetsklimat menar Gisela Hagemann (1990), är det som får de anställa i ett företag 
eller organisation att trivas och stanna kvar. Dessutom får det kompetenta och kunniga 
människor att söka sig till arbetsplatsen även om lönen är lägre.  

2.5 Arbetsledning

”Ledarens uppgift är inte att försöka räkna ut vad som är bra för de anställda i deras  
arbete. Ledarens uppgift är att ta reda på deras behov och se till att det blir som de vill  
för att de ska få största möjliga arbetsglädje och därigenom effektivitet.”

(Enbom, 2000, s. 7)

Enligt  Kinlaw  (1995)  kan  inte  människor  engageras  för  att  göra  sitt  företag  mer 
framgångsrikt, om de inte informerats om företagets verksamhet och framtidsplaner. De 
engagerar sig inte i medarbetarprocessen om de inte har full information om företagets 
avsikter  med  den.  Kommunikation  om  medarbetarskapsprocessen  kräver  mera  än 
officiella  uttalanden  om företagets  policy,  den  kräver  mer  än  informationsblad  och 
broschyrer eller publicerad information i företagets nyhetsbrev och andra media inom 
företaget, den betyder mer än tal, årsredovisningar och rapporter. Alla dessa nämnda 
kanaler  och  system  ska  användas  men  kommunikationen  bör  vara  personlig  och 
interaktiv.

Informationsförmedling är en sorts medarbetarskapsprocess. När människor känner till 
vad som pågår på arbetsplatsen, kan de bidra till det (Kinlaw, 1995).
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Enligt Hagemann (1990) bör information om vad som kommer att hända följas upp med 
information  om varför.  Medarbetarna  vill  kunna förstå  avsikten  med  målet.  För  att 
kunna göra det måste medarbetarna vara övertygade om att förändringen är nödvändig. 
Olika människor har olika uppfattningar och intressen, därför bör ledningen tänka över 
varför det valda alternativet är det bästa. 

Kaufmann  och  Kaufmann  (2005)  skriver  att  den  kände  ledarskapsforskaren  Henry 
Mintzberg, har gjort ett arbete med att kartlägga ledarens olika roller på ett systematiskt 
sätt.  Genom systematiska  observationer  av ledarens  typiska  uppgifter  har  Mintzberg 
utvecklat ett klassificeringssystem för ledarroller, där han delat upp dem i tre kategorier:

1. Informationsfunktioner. Viktigt att förmedla och förvärva information som är av 
betydelse för gruppen och verksamheten.

2. Beslut. Handlar om att ta initiativ till förändringar och förbättringar av gruppens 
arbete, vara god problemlösare och kunna lösa konflikter och tvister.

3. Samspel.  Ska  tillvarata  gruppens  mellanmänskliga  relationer  och  sociala 
funktioner. Hantera de sociala, personliga och psykologiska problem som kan 
uppstå vid nedskärningar och uppsägningar, på ett bra och värdigt sätt.

Även om en ledare som har en jobbig arbetsdag, glömmer att informera, blir resultatet 
detsamma och medarbetarna känner att de inte visas hänsyn och det skapar därför en 
negativ inställning till ledningen (Hagemann, 1990). Bra ledning är att uppnå resultat 
genom andra. Förmågan att motivera sina medarbetare är ledarens viktigaste egenskap. 
Delegering är verktyget man behöver för att lyckas.  Flygvapnet, (2006) menar att som 
ledare har man en särskilt viktig roll, även som förebild när det gäller att forma den 
atmosfär och de normer som ska gälla. Alla ska bidra till en jämlik och god atmosfär i 
syfte om att alla ska trivas. Med det menas bland annat att trakasserier, diskriminering, 
förolämpande behandling eller liknande inte får förekomma. Som ledare ska man kunna 
ta beslut, även om de är svåra och ibland obehagliga. Flygvapnet menar även att man 
utifrån  sina  beslut  och  sitt  agerande,  ska  visa  att  man  litar  på  och  tror  på  sina 
medarbetare. 

2.5.1 Bra ledarskap

Flygvapnet  (2006)  anser  att  en  ledare  ska  föregå  med  gott  exempel  och  vara  den 
förebild som medarbetarna förväntar sig av dig. De räknar med att en ledare kan sitt 
arbete och att  han/hon handlar professionellt.  Det innebär att man som ledare ska ta 
ansvar, vara rättvis och ta hand om sina medarbetare. Som ledare, ska man även kunna 
ge beröm, kräva ansvar och ge positiv och negativ kritik på ett bra och konstruktivt sätt. 
Det är viktigt att man som ledare känner medarbetarnas vinningar och begränsningar t 
ex att träna och stötta den "svaga länken" så att personen inte känner sig värdelös eller 
otillräcklig. Som ledare ska man även, "gilla läget", tro på uppgiften och kunna förklara 
den. Om man tycker att något är oklart kring den verksamhet som man ska styra över, är 
det ofta lämpligt att fråga den som överlämnat uppgiften.
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2.6 Medarbetare

”Det är viktigt att alla känner att man är en viktig del av organisationen. De anställda  
vill vara med på samma sätt som ledningen.”

(Hagemann, 1990, s.43) 

Kinlaw (1995)  skriver  att  under  två  decennier  som har  gått,  har  hundratals  företag 
bevisat att deltaganden och engagemang från medarbetarnas sida verkligen ger resultat. 
Han menar  även att  om man ökar medarbetarnas engagemang och låter  dem delta  i 
traditionella ledningsprocesser som planering och beslutsfattande samt ge medarbetarna 
större  möjligheter  att  lösa  problem  och  låta  dem  samverka  i  arbetslag,  visar  alla 
strategier som tar fram produktivitetsökningar.

Hagemann (1990) menar även att många ledare låter bli att delegera ut ansvar, då de är 
rädda  för  att  medarbetarna  inte  klarar  av  att  utföra  arbetsuppgifterna  på  ett 
tillfredställande  sätt.  Det  uppstår  en  ond  cirkel.  Ledaren  kan  inte  delegera  ut 
arbetsuppgifter då medarbetarna har för lite kompetens, det finns ingen tid för ledaren 
att utbilda sin personal eftersom denne har för mycket att göra. Det skulle behövas tid 
till utbildning för att höja deras kunskapsnivå. De flesta människor har egentligen högre 
potential än vad de utnyttjar i sitt arbete. De flesta människor har mer kunskap än vad 
som plockas fram. Det är därför bra om man stimulerar medarbetarna till att utveckla 
sina förmågor för sitt  eget och företagets  bästa. Till  skillnad från Hegemann,  menar 
Kinlaw  (1995),  att  ledare  tvingas  lita  mer  på  sina  underställda  på  grund  av  att 
arbetsbördan har ökats så kraftigt. Ledarna har fler anställda att leda. Så många ledare 
rapporterar direkt till sina underställda, att de mer och mer tvingas införa självstyrande 
arbetslag och att  individerna  tillåts  styra  sig  själva.  Det  är  dessa nya  förhållanden i 
näringslivet,  menar  Kinlaw,  som  tvingat  företagsledarna  att  vidga  sina  anställdas 
kompetenser. 

2.7 Information och Kommunikation 

Kommunikationen är enligt Kaufmann och Kaufmann (2005), helt nödvändigt för att 
skapa  motivation  i  en  organisation.  Författarna  menar  att  genom  förtydligande  av 
arbetsuppgifter, utvecklingssamtal samt liknande, kan en god kommunikation hjälpa till 
att  höja  motivationsnivån  i  en  organisation.  Dessutom,  kan  man  med  god 
kommunikation föra fram känslomässiga uttryck som glädje och ilska till ledningen och 
varandra.

Att kommunicera är att dela med sig och utbyta information. En person meddelar en 
annan person upplysningar om sakförhållanden, önskemål eller krav, reaktioner samt 
värderingar. (Överbefälhavaren, 1986)

Enligt  Kaufmann  och  Kaufmann  (2005),  karaktäriserar  det  verbala  språket  den 
mänskliga kommunikationen. Språket är ett centralt element i den mänskliga naturen 
och  det  mänskliga  beteendet.  Både  i  organisationen  och  i  privatlivet  är  vi  mycket 
beroende av språkliga uttrycksformer för att förmedla budskap.
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Enligt  Hagemann  (1990)  vill  medarbetare  veta  vad  en  uppgift  består  av,  vilka 
förväntningarna är och hur det som sker på andra avdelningar  och utanför företaget 
påverkar  den  egna  arbetssituationen.  Ett  viktigt  ledaransvar  är  att  sköta  en  viktig 
informationsström.  Med  ledarens  egen  inställning  och  sätt  att  vara  ska  han/hon 
uppmuntra  till  öppenhet.  Hagemann påpekar att  medarbetarna är  rädda för att  mista 
brukade fördelar, status och prestige. En omplacering till en annan avdelning känns som 
en degradering när ledningen beslutar över ens huvud utan att medarbetaren själv får 
möjlighet  att  påverka  sin  framtida  arbetssituation.  I  samband  med  införandet  av  ny 
teknologi är äldre medarbetare rädda för att ställas åt sidan för de yngre, välutbildade 
kollegor  som  är  ”uppfödda”  med  datorer.  Naturligtvis  ansvarar  varje  enskild 
medarbetare för sin egen personliga och yrkesmässiga utveckling. Medarbetaren måste 
själv vara motiverad att lära sig nya saker. Några är visserligen för lata för att anstränga 
sig eller så vaknar de när ”tåget har gått” dvs. när det är för sent, anser Hagemann.
 

2.8 Feedback

Tvåvägskommunikation  innebär  att  man  skapar  en  öppen  arbetsklimat  där 
informationen i organisationen strömmar både horisontellt och vertikalt. Det innebär att 
ge feedback genom att visa intresse, uppmärksamhet och respekt, att tillföra och lyssna 
på vad andra har att säga. Det handlar om öppen kommunikation (Hagemann, 1990). 
Den horisontella  kommunikationen  bygger  på  rollförväntningar,  dvs.  den  är  mindre 
beroende av vilka de kommunicerande individerna är utan mer av deras befattningar. 
Horisontell  kommunikation  är  inte  bara  en  ”arbetskommunikation”  utan  även  en 
”socialkommunikation”.  Den  sociala  kommunikationen  har  stor  betydelse  för 
arbetseffektiviteten (Överbefälhavaren, 1986). Medarbetare på lägre nivåer vet ofta var 
”skon klämmer” då de har närmare kontakt med kunderna och får ta emot klagomålen. 
Det är därför viktigt att de känner att de kan säga till när det är fel och komma med 
förbättringsförslag, och att ledaren tar sig tid till att lyssna (Hagemann, 1990). 

Återkoppling är enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) viktigt för normal reglering av 
beteende. För den enskilde individen har kommunikationen också en viktig funktion, att 
man får feedback på sin egen arbetsinsats. Det här menar Kaufmann och Kaufmann är 
helt avgörande för att ett bra lärande ska äga rum och det kan även minska osäkerheten 
och täcka ett naturligt kontaktbehov.

Överbefälhavaren  (1986)  menar  att  kroppsspråket  är  till  stor  del  omedvetet.  Det  är 
viktigt att ledaren har ett förhållande till sina anställda där han inte behöver bevaka sitt 
kroppsspråk. En dålig vana i ledarens sätt att kommunicera kan leda till hinder i t ex att 
planeringssamtal och uppföljningssamtal ger bästa resultat. Som ledare bör man därför 
söka feedback – man har inte råd med nedsatt verkningsgrad i kommunikationen. Alla i 
organisationen måste känna att de har en på sin sida om det uppstår problem och för den 
känslan är den icke-verbala kommunikationen minst lika viktig som den verbala. Den 
verbala  kommunikationen  innefattar  informationsöverföring  och  den  icke-verbala 
kommunikationen är det sätt man uttalar orden på, t ex styrka, tempo, rytm, pauser och 
tonfall  dels  även  kroppsspråket,  mimik,  gester,  blickar,  kroppshållning,  skratt,  gråt, 
svettning,  rodnad  och  även  olika  sätt  att  tolka  klädselbestämmelser,  möblering  i 
tjänsterum och ägodelar.
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3 Metod 

I det kommande kapitlet kommer jag att beskriva och redovisa de val av metoder jag 
genomförde denna undersökning med. Redovisningen har jag med för att läsaren själv 
skall kunna förstå innehållet i undersökningen.  

3.1 Forskningsdesign

Bryman (2002) skriver att en kvalitativ forskningsdesign är induktiv, förtydligande och 
konstruktionistisk till  sin art  men han poängterar även att  det  inte är alla kvalitativa 
forskare som skriver under på detta. 

Jag valde att använda mig utav en kvalitativ forskningsdesign med intervjumetod som 
mätinstrument för att få svar på mina forskningsfrågor och syfte. Detta gjorde jag på 
grund av  att  jag  hade  en  förförståelse  om att  det  förhåller  sig  på  ett  visst  sätt  för 
medarbetarna och ledarna inom den organisation jag valde att utföra undersökningen på. 
Förförståelse inför denna undersökning var att jag trodde att motivation påverkar på ett 
specifikt  sätt  på  en  arbetsplats Kvalitativa  undersökningar  enligt  Hartmann  (1998) 
kännetecknas av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en eller fler individer. 
Jag ville  genom mina intervjuer,  ta  reda på medarbetarnas inställning,  hur de själva 
anser att man skapar en motiverande och god arbetsmoral. Detsamma gällde de ledare 
som jag intervjuade, som har medarbetare under sig. 

DePoy & Gitlin (1999) skriver att i  en kvalitativ studie grundar sig handlingarna på 
erfarenheter som kommer upp under det fortlöpande arbetet. Processen definieras först 
utifrån ett brett observationsfält och går efter hand mot en mer fokuserad observation 
vartefter insamling och analys av information bearbetas. Den egna subjektiva verklighet 
skapas av varje individ och kunskap uppkommer i hur individen på olika sätt förstår och 
upplever  sin  omgivning.  Syftet  med  kvalitativ  metod  är  att  förstå  betydelser  av 
innebörder av företeelser för att erhålla kunskap, och på så sätt kunna utveckla teorier. 

Forskningsdesignen är den plan jag följde genom hela arbetet. Den visade hur jag valde 
att lägga upp arbetet och hur det genomfördes. Designen var så strukturerad att den gav 
samband mellan de variabler undersökningen innehöll (DePoy & Gitlin, 1999).

3.2 Urval 

Undersökningen bestod av två olika grupper som ingick i mitt urval. Den ena gruppen 
var  ledare  som  har  personalansvar  i  organisationen  och  den  andra  gruppen  var 
medarbetarna i organisationen. Hos ledarna använde jag mig av ett ändamålsenligturval 
och hos  medarbetarna  ett  slumpmässigt  urval.  För  att  alla  medarbetare  skulle  få  en 
chans att komma med, utförde jag ett slumpmässigt urval. Missivbrevet (se bilaga 2) 
delade  jag  ut  till  de  personer  som  var  slumpmässigt  utvalda.  Eftersom  ledarna  i 
organisationen var så få, så utförde jag ett ändamålsenligt urval.  Jag bestämde mig för 
vissa kriterier som jag utgick ifrån och intervjuade bara de ledare som jag ansåg hade de 
kriterierna. 
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De uppgifter  som respondenterna  lämnade ut,  behandlades  konfidentiellt.  Med detta 
menade jag att respondenterna var anonyma och deras uppgifter är sekretessbelagda och 
kommer inte att hamna i orätta händer.

3.3 Datainsamlingsmetod

Medarbetarna utgjorde den grupp i undersökningen som var störst. Jag plockade ut ca 
6-8 stycken respondenter, vilka innefattade både ledare och medarbetare. Med hjälp av 
ett  ändamålsenligt  urval  tog  jag  ut  de  ledare  som  jag  ansåg  intressanta  för  min 
undersökning. Med ett ändamålsenligt urval har alla lika stor chans att komma med i 
undersökningen dvs. de ledare som arbetar i organisationen. 

Denna grupp ingick i min undersökning just för att de passade in på undersökningens 
syfte. Jag utförde intervjuerna på två av de ledare som arbetar vid samma arbetsplats för 
att se vad de gjorde och vad de ansåg, om det område jag undersöker (Hartman, 1998).

Jag valde att använda mig av en halvstrukturerad intervju vilket, enligt Kvale (1997), 
innebär  att  få  fram  beskrivningar  av  respondentens  livsvärld  i  syfte  att  tolka  de 
beskrivna fenomenens mening.

De medarbetare som jag intervjuade valde jag ut slumpmässigt eftersom medarbetarna 
var fler  än ledarna.  Detta  gjorde jag för att  alla  medarbetare  skulle  ha en chans att 
komma med.  Det  slumpmässiga  urvalet  är  enligt  Esaiasson,  Gilljam,  Oscarsson och 
Wägnerud (2002) särskilt överlägset i beskrivande undersökningar. 

För  att  göra  ett  slumpmässigt  urval,  krävs  enligt  Esaiasson  et  al.  (2002)  att  man 
definierar  populationen.  Att  definiera  sin  population  handlar  om att  bestämma vilka 
analysenheter man vill uttala sig om. Enligt Esaiasson et al. (2002) är definitionen på ett 
slumpmässigt urval att alla analysenheter i populationen har en chans att komma med i 
urvalet. Detta minimerar att respondenterna känner varandra eller är de som för tillfället 
är närmast intervjupersonen (Bryman, 2002). Det betyder att respondenterna kommer 
från olika delar av arbetsplatsen och vissa har kanske inte ens sett varandra tidigare. 

Anledningen till att jag använde mig av denna metod för att välja ut respondenter, var 
för  att  få  en  större  bredd  gällande  de  olika  synpunkter  och  tolkningar  från 
respondenterna. Dessutom minimerades risken att respondenterna pratade med varandra 
innan intervju tillfället, vilket annars skulle kunna färga deras svar (Bryman, 2002).

Att ställa frågor är det lättaste sättet att fördjupa sig i om hur en person uppfattar eller 
känner inför en händelse. Det som i vardagen är självklara frågor man ställer  till  en 
person när man vill veta något, kan i yrkesmässiga sammanhang fungera som en metod 
för systematisk datainsamling. Det som respondenten svarar kommer att utgöra de data 
som efter en analys och tolkning ger ett resultat. Respondentens svar måste därför ha en 
tillförlitlighet som gör det möjligt för oss att dra en rimlig slutsats och det måste kunna 
gå att kritiskt granska resultatet.  Intervjuaren skapar ett samspel och använder sig av 
personliga premisser som ett sätt att möta respondenten (Lantz, 1993).
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För att  en  intervju  ska ha  ett  värde,  krävs  det  bland annat  att  datainsamlingen  kan 
kritiskt  granskas  i  syftet  att  kunna  besvara  frågorna  till  en  undersökning.  Den  kan 
beskrivas  som  ett  samspel  mellan  två  individer  eller  ett  samtal  mellan  två 
intressegrupper.  Samspelet  är  uppbyggt  på  frivillighet  och  det  är  kommunikationen 
mellan  personen  som  ställer  frågorna  och  respondenten  som  är  materialet  för 
undersökningens resultat (Lantz, 1993).

Intervjuaren och respondenten har olika uppdrag och ansvaret för situationen och själva 
utfrågningen leds av den som ställer frågorna. I intervjun är det den som utför frågorna 
som bestämmer samtalets utveckling och med hjälp av en intervjuguide ( se bilaga 1) 
har processen i förväg en bestämd riktning. En professionell intervju ska tillföra resultat 
som är tillförlitliga,  giltiga och användbara för andra och även de data man har ska 
spegla undersökningens syfte. Det gäller även att fånga upp respondentens upplevelser 
eller uppfattning i ett visst ämne. När frågorna genomfördes följde de en intervjuguide 
(se bilaga 1), som på förhand var noga formulerad och uttänkt av mig som genomfört 
studien. Frågorna genomfördes av mig och spelades in på bandspelare. Detta gjorde jag 
för att underlätta transkriberingen, samt för att öka undersökningens tillförlitlighet och 
giltighet  (Lantz,  1993).  Något  som man bör nämna enligt  Esaiasson et  al  (2002) är 
risken för intervjuareffekter, dvs. att svaren kan bli olika beroende på vem som ställer 
frågorna  men  det  ska  inte  överdrivas,  utan  det  viktiga  är  att  man  reflekterar  kring 
situationen och är så ärlig som möjligt i redovisningen som man tror kan ha påverkat 
resultatet.

Lantz (1993), skriver i sin bok Intervjumetodik, om vad en intervju måste innehålla för 
att den skall anses vara professionellt genomförd. Intervjun måste ge data som uppfyller 
särskilda krav på användbarhet. Dessa krav är:

• ”metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet),
• resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) och
• det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna”.

(Lantz, 1993, s.13)

3.4 Databearbetning

Samtliga intervjuer spelades in på band av mig som intervjuade respondenterna. Det 
gjorde jag för att underlätta tolkningen av respondenternas svar, dessutom minimerade 
jag risken för feltolkning (Lantz, 1993).

Innan  analysen  började  jag  med  att  transkribera  och  skriva  rent  de  bandinspelade 
intervjuerna och detta ansåg jag väldigt nyttigt inte minst då jag fått känna på den tid det 
tagit men även de olika val man ställdes inför, när det gällde att ta med eller förbise 
pauser,  skratt,  fördröjande  svar  osv.  Analysen  av  resultaten  från  intervjuerna 
behandlades enbart av mig som genomfört undersökningen. Eftersom det var jag som 
utförde  intervjuerna  och  sedan  tolkat  och  analyserar  dem,  kunde  jag  därmed  få  en 
helhetsbild  av  respondenterna.  Med  det  menade  jag  att  jag  kunde  väga  in 
intervjutillfällets samspel mellan intervjuvare och respondent. Den första principen med 
en analys  är att  den skall  skapa en god gestalt  (Lantz,  1993). Med det menar Lantz 
(1993), att intervjuerna skall leda till en helhet. 
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Helheten sammanställs av enskilda delar i intervjun som bildar ett mönster och är fria 
från logiska motsägelser.  Den andra principen innefattar  växlingar  mellan  delar  och 
helheten i intervjuerna. Med det menades att jag som forskare skriver ut intervjuerna i 
deras helhet och läser igenom dem. Efter det delas helheten upp i mindre delar, för att i 
nästa led återigen kopplas ihop till helheten (Lantz, 1993). Jag konstruerade dessutom 
kategorier  för  att  göra  informationen  begriplig.  Enligt  DePoy  &  Gitlin,  (1999),  är 
kategorier  svar från respondenterna som påminner  om varandra och kommer till  när 
data förs in, men det kan också vara så att kategorier modifieras eller tas bort 

3.5 Etik

Etik består till stor del av en uppsättning av olika normer som en specifik grupp eller ett 
samhälle har kommit överens om. 

I  Tim Mays  (2001)  bok,  diskuteras  betydelsen  av  etiska  beslut,  om de  grundas  på 
principer och inte på ändamålsenlighet.  Rörande etiken diskuteras det inte om det är 
gynnsamt för forskaren eller forskningsprojektet, utan frågor om etik handlar om vad 
som är rätt och rättvist för individen och samhället. Det finns olika regler och normer 
som en forskare är tvungen att ta hänsyn till när han/hon ska undersöka ett ämne. De 
etiska beslut som finns i ett forskningsprojekt ligger hos forskaren och forskarsamhället. 
Det som styr hela forskningens huvudetiska frågor är hans/hennes etik. Det är inte bara 
för  att  skydda  allmänhetens  tillit  som  utvecklingen  och  användningen  av  en 
forskningsetik är nödvändig, utan även för att  skydda grupper och individer från ett 
olagligt  nyttjande  av  forskningsresultat.  Det  är  självfallet  lika  viktigt  att  bevara 
forskningens vetenskapliga status. (May, 2001)

Vetenskapsrådets (årtal saknas) fyra huvudkrav för etiken är: 

Informationskravet som  innebär  att  respondenterna  informeras  om  vad  syftet  med 
undersökningen är. Detta följde jag genom att jag delgav respondenterna mina avsikter 
med undersökningen muntligt innan intervjuerna utfördes. 

Samtyckeskravet innebär att de berörda i undersökningen ger sitt godkännande. Detta 
följde jag genom att jag frågade de berörda respondenterna om detta. Sedan meddelade 
jag även samtliga respondenter att deras medverkan var helt frivillig och att de kunde 
avbryta sin medverkan när de ville. 

Konfidentialitetskravet betyder att de uppgifter som respondenterna lämnat kommer att 
behandlas konfidentiellt. Detta följde jag genom att jag erbjöd respondenterna att vara 
anonyma och att deras uppgifter är sekretessbelagda och inte kommer att hamna i orätta 
händer, samt att de är helt anonyma i undersökningen. De enda personliga uppgifterna 
som jag bad respondenterna att uppge var deras kön och ålder.

Nyttjandekravet  betyder att de insamlade uppgifterna endast används för den aktuella 
forskningen.
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3.6 Validitet och reliabilitet

Med validitet menas  att  undersökningens  begreppsdefinition  och  teoretiska  relevans 
överensstämmer så att respondenterna kan ge svar på frågorna och det jag som forskare 
vill ha svar på. Tanken var att jag skulle utforma frågor utifrån mitt arbete så begripligt 
som möjligt så att de gav svar på det jag skulle undersöka för att få hög validitet. 

Min  teoretiska  förståelse,  mina  begrepp  och  antaganden  formulerades  till  konkreta 
frågor  som  blev  begripliga.  Eftersom  jag  gjorde  det  här  rätt  kunde  jag  anta  att 
undersökningen hade hög validitet. 

Enligt  Bryman  (2002)  assimilerar  man  begreppen  reliabilitet  och  validitet  i  den 
kvalitativa forskningen, men utan att ändra begreppens betydelse. Däremot lägger man 
mindre vikt vid frågor som rör mätning. Han skriver även att kvalitativa forskare har en 
benägenhet att använda sig av termerna reliabilitet och validitet på i huvudsak samma 
sätt som kvantitativa forskare gör, då de försöker utveckla kriterier för bedömning av 
sin forskning. Lincoln och Guba (refererad i Bryman, 2002) menar att det är tvunget att 
specificera termer och metoder för att etablera och bedöma kvaliteten i den kvalitativa 
forskningen, som utgör alternativ till  det som begreppen reliabilitet och validitet  står 
för. De har två kriterier för bedömningen av en kvalitativ forskning, trovärdighet och 
äkthet.  Trovärdigheten  består  av  fyra  delkriterier  med  motsvarighet  i  kvantitativ 
forskning.

1. Tillförlitlighet, som är motsvarigheten till intern validitet

Om det  finns  många  olika  beskrivningar  av  en  social  verklighet,  är  det  när  allt 
kommer  omkring  trovärdigheten  i  beskrivningen  som forskaren  beslutar  om hur 
pass  acceptabel  den  sociala  verkligheten  är  i  andras  ögon.  Att  skapa  en 
tillförlitlighet i resultatet, inbegriper både att man garanterat att forskningen utförts i 
enlighet med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de personer 
som är en del av den sociala verklighet som studerats, för att bekräfta att forskaren 
uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman, 2002).

2. Överförbarhet, vilken svarar mot extern validitet

3. Pålitlighet, som kan jämföras med reliabilitet

4. En möjlighet att styrka och konfirmera, vilket motsvarar objektivitet.

En viktig  anledning  till  Lincoln  och  Gubas  osäkerhet  eller  tveksamhet,  gällande  en 
direkt tillämpning av reliabilitets- och validitetskriterier på kvalitativa undersökningar, 
handlar om att kriterierna, förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och 
absolut  bild  av  den  sociala  verkligheten.  De  menar  att  det  kan  finnas  mer  än  en 
möjlighet till detta och möjligen många fler beskrivningar av denna verklighet (Bryman, 
2002). 
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4 Resultat

Resultatet  kommer  att  redovisas  i  åtta  kategorier.  Kategorierna  är  trivsel  i  arbetet, 
utbildning, frihet  att  tycka  själv,  ledarnas  uppmuntran,  arbetsklimat,  
befordransmöjligheter, trycket från media och bra förutsättningar i organisationen. Jag 
har, av konfidentiella skäl, valt att inte ge intervjupersonerna påhittade namn och för att 
förstärka kategorierna har jag valt att använda mig av vissa citat. 

4.1 Anställdas möjligheter till utveckling i arbetet

4.1.1 Trivsel i arbetet

De respondenter jag valt att ha med i min uppsats har fått besvarat frågan om de anser 
att  motivation  är  viktigt  för  att  man  ska  trivas  på  arbetsplatsen  och  samtliga 
respondenter  anser  att  motivation  har  en  stor  betydelse  för  att  man  ska  trivas  på 
arbetsplatsen.  De  tycker  att  det  är  en  trevlig  arbetsplats  och  de  trivs  med 
arbetskamraterna. 

”Självklart,  är man inte motiverad att gå till  jobbet så är det inte roligt  
vilket kan göra det till en säkerhetsrisk om man inte bryr sig. Och ska man  
ändå jobba fram till pension så är det bäst att man trivs för det handlar om 
en massa år man ska vara där.”

En respondent anser även att ledarna ska skapa motivation och att man ska känna sig 
uppskattad. Även kunskapen är viktig för många respondenter, att få utvecklas menar 
många är motivationshöjande. Vissa menar att det finns tider då man måste motivera 
folk lite mer men inte ofta då arbetsplatsen har så stor frihet.

De har även fått besvara andra frågor som berör motivation vilka är vad de själva kan 
göra för att bidra till att öka motivationen samt vad ledare/medarbetare kan göra för att 
bidra med så att motivationen höjs. 

På frågan om vad man själv kan göra för att bidra till att motivationen ökar är många 
överens om att man är ärlig med sina arbetskamrater och att man försöker hålla humöret 
uppe även fast vissa dagar är tyngre än andra. 

”Ja det är väl och inte gå omkring och sura utan liksom kämpa på och det  
finns ju arbetsuppgifter  som inte  är sådär jätteroliga men dom måste  ju 
ändå göras så det är bara att ta tag i det.”

Både ledarna och medarbetarna  är  överens  om att  de har  ett  gemensamt  ansvar  för 
motivationen. 

”Det  är  ju  inte  som  i  armén,  där  har  man  ju  lite  mer  det  här  
förhållningssättet mellan ledare och underställd och här är det lite mer på 
samma nivå då va.”

17



4.1.2 Utbildning

Många respondenter svarar att det gäller att hålla humöret uppe medan någon menar att 
de är ganska styrda från högre instanser men att det är viktigt att man är engagerad i det 
man gör och även att man får ta del i de utbildningar som finns att tillgå men som oftast 
rinner ur sanden på grund av att budgeten inte täcker de kostnaderna. 

”Det är ofta så att det inte är det att personalen inte vill utan att personalen 
vill hela tiden utveckla sig också så det är den bild jag har i alla fall men  
ledningen då begränsar det på det sättet att man inte tillåter personalen gå 
vidare då eller utvecklas.”

En respondent menar att  även fast man vill utveckla personalen så blir det  bara den 
utbildning som de måste ha som de får gå på.

”Utbildningar som vi känner att vi kanske behöver ha här på kompaniet för  
att genomföra tjänsten på ett bättre sätt, den är en sån den som stryks som  
en liten budget regulator.”

En annan menar att

”…man ska skicka folk på utbildning och så stryks det och så söker dom 
igen, å så stryks det. Det är ju en motivationssänkning, att man tröttnar ju  
på systemet man litar ju inte på det längre.”

4.1.3 Frihet att tycka själv

I  en  organisation  är  en  dialog  mellan  ledare  och  medarbetare  viktig,  det  är 
respondenterna eniga om. Betydelsen av god kommunikation resulterar i bra laganda på 
arbetsplatsen.  Motivationen  höjs  och  man  mår  bättre.  De  flesta  respondenterna  är 
överens om att det finns en god kommunikation mellan ledare och medarbetare, man 
kan helt enkelt säga vad man tycker utan att ledare/medarbetare tar illa vid sig.

”Ja den är direkt det är klart, det är inte någon som smyger bakom någon  
annan utan är det något man tycker eller vill  eller har något förslag så  
säger man det.”

En annan respondent menar att

”…för mig fungerar det bra, jag säger vad jag tycker och tänker men jag  
vet vissa som inte säger något och sen går de gnäller i fikarummet.”

En annan respondent menar att

”…jag tycker den funkar bra, man känner väl sig lite isolerad ibland, på 
vad ska man säga.. ”vi” på övervåningen och folket på nedervåningen då  
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och att man får inte reda på allting heller som händer och det, det är väl  
inte meningen heller men…”

4.1.4 Ledarnas uppmuntran

En av respondenterna menar att det ibland kommer en del glada tillrop från men det är 
inga som är direkt personliga. Inte så att man sitter ned och pratar om vad som är bra 
och vad som är dåligt hos den enskilde individen.

”…de har inte klagat på mig än så jag tror att jag sköter mig. Har även 
blivit skickad på kurser och fler är planerade vilket är lite av en belöning.”

En annan respondent menar att uppföljningssamtal, utvecklingssamtal, lönesamtal och 
APT (arbetsplatsträff),  har  en  stor  betydelse,  vilket  gör  att  det  finns  en  fungerande 
kommunikation.

I mån om tid menar en respondent,  försöker vi låta våra medarbetare  vara med och 
påverka deras situation men ibland är det så att man måste fatta snabba beslut och då 
kanske man inte alltid är överens. Respondenten menar ändå att de har väldigt ”högt till 
tak” man kan prata öppet utan att få skit för det.

”…hoppas att det är så ”högt i tak” att de säger till om nåt är galet.”

4.1.5 Arbetsklimat

På  frågan  om  arbetsklimatet  på  kompaniet  samt  inom  Försvarsmakten  ger 
respondenterna olika svar. En del tycker att arbetsklimatet på både kompaniet och inom 
Försvarsmakten är bra. Andra tycker att arbetsklimatet är bra på kompaniet och inte i 
Försvarsmakten. 

”Ja, om man säger till kompaniets del hur vi funkar ut mot Försvarsmakten 
så tycker jag nog det. Att det sen är lite ostruktur från försvarsledningens  
håll det är väl en annan sak men från kompaniets sida utåt sett så tycker jag 
att det funkar bra.”

En annan respondent menar att det inte är något bra arbetsklimat just nu och påpekar att 
det är personligt. Han menar att deras flottilj har kommit i andra hand och att de inte är 
en insatsflottilj mer än att de gör insatser med transportflyget Herkules.

”Vi utbildar piloter, utländska gäster, utländska tekniker men vi känner att  
vi är inte riktigt med i de här insatsflottiljerna.”

Respondenten fortsätter med att berätta om varför han tror att deras flottilj kommer i 
andra hand och menar att det förmodligen är för att man ansett att man inte behöver ha 
tre insatsflottiljer utan att man valt att ha två och att den tredje insatsflottiljen fått bli en 
utbildningsflottilj. Respondenten vill även säga att han inte tror att det endast är för att 
Försvarsmakten vill dra ner på regementen och flottiljer. 
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Han fortsätter att berätta att även fast deras flottilj är en utbildningsflottilj så måste de 
ändå utbilda sin personal och att de är med på övningar… 

”…annars så är vi ju inte med i matchen.”

Han avslutar med att påpeka att han dels tror att personalen känner av det.

Vissa  av  respondenterna  ser  även  positivt  på  frågan  och  menar  att  det  är  ett  bra 
arbetsklimat på både deras kompani och Försvarsmakten, även fast de inte har någon 
större erfarenhet av det. En respondent menar att det är svårt att jämföra då flygvapnet 
är den enda arbetsplatsen inom försvaret som respondenten varit på men menar att han 
inte har tagit del av någon information som säger att det inte är ett bra arbetsklimat 
inom Försvarsmakten. 

4.1.6 Befordransmöjligheter

En respondent påpekar att det ibland inte känns som att man är en del av verksamheten 
när det planeras övningar och så ska man lösa uppgifter men uppgifterna har ingenting 
med övningarna att göra mer än att det dessvärre är ren produktion av flygtid.

”På något sätt så sorterar man in officerare som är i teknisk tjänst då som 
en typ av stöd funktion helt enkelt.” 

Mycket,  menar  en  av  respondenterna,  grundar  sig  i  att  det  inte  finns  resurser  till 
utbildningar, vilket gör att man sänker arbetsklimatet. Respondenten menar även att en 
av grundpelarna är möjligheten till att vidare utbilda sig till.

”Meningen är att ha en konstant utveckling tills man avslutar sin karriär  
och  att  man  ska  kunna  välja  det  spåret  eller  specialist  men  då  stryks  
specialistutbildningarna. I  år  skickade  vi  en  på  kaptensutbildning 
tillexempel och det är ju liksom en flaskhals som måste igenom.”

4.1.7 Trycket från media

Försvarsmakten arbetar för jämställdhet och mot sexuella trakasserier. En respondent 
påpekar  vikten  av  jämställdhet  men  vill  även  belysa  att  media  endast  tar  fram det 
negativa om Försvarsmakten. 

”Media  verkar  gilla  att  klanka  ner  på  försvaret  vilket  inte  är  bra  för  
klimatet. De skriver nästan aldrig något positivt utan det enda man läser är 
negativt vilket är tråkigt.”

En annan respondent menar att man har haft mycket sändningar i TV där det handlat om 
att det förekommer sexuella trakasserier i försvaret men menar att han inte upplever att 
det överhuvudtaget finns.
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En respondent nämner även att man inte upplever någon hierarki även om man som 
civil kanske tror att det är så den militära arbetsplatsen till stor del är uppbyggd, i och 
med att det är en mansdominerad arbetsplats med över- och underordnade.

4.1.8 Bra förutsättningar i organisationen

Både lönen och arbetsklimatet  anses som viktig hos respondenterna för att  man ska 
trivas på arbetsplatsen. En respondent berättar att de hade några år som man drog ner 
budgeten hela tiden. De ville byta ut möblerna i fikarummet men tyvärr var det en post 
som ströks direkt eftersom budgeten inte höll för det. Respondenterna är dock eniga om 
att de har ett bra arbetsklimat.

”Vi har fördelen med att kunna idrotta på jobbet så att jag tror att många  
av dom aspekterna gör att man, man trivs man stannar här.”

Däremot menar en av respondenterna att lönen skulle kunna vara bättre än den är idag. 
Han menar  att de minst skulle tjäna det dubbla om de skulle vara ute på den civila 
marknaden men att det är ett val man får göra och att det finns vissa fördelar i det yrket 
de har idag som inte går att få i det civila.

”Det är klart det är roligare att gå hit för femtio tusen än tjugo tusen.”

En annan respondent menar att de sitter på en tjänst där de har det ganska bra. Han 
menar att de inte tjänar extremt bra men att de inte tjänar dåligt heller utan att de ligger 
någonstans mittemellan.

4.2 Sammanfattning

Samtliga respondenter anser att motivation har en stor betydelse för att man ska trivas 
på arbetsplatsen. Vissa menar dock att det finns tider då man måste motivera folk lite 
mer. Alla är eniga om att det är viktigt att vara ärlig med sina medarbetare och att hålla 
humöret uppe. De är också överens om att samarbete ökar motivationen. Utbildning och 
engagemang i arbetet är något som många anser vara viktigt.

Betydelsen  av  god  kommunikation,  dvs.  att  ”ordet  är  fritt”,  anser  respondenterna 
resultera i bra laganda. Detta är något som många säger finns på arbetsplatsen. Både 
lönen och arbetsklimatet anses som viktig hos respondenterna för att man ska trivas på 
arbetsplatsen. Respondenterna skulle kunna få bättre lön än de har idag men eftersom de 
är nöjda med sitt arbete accepterar de den lön de får idag.
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5 Analys

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur arbetsledningen motiverar de anställda 
och hur arbetarna ser på ledningens sätt att motivera. I analysen tänkte jag besvara mina 
forskningsfrågor genom att belysa resultaten med teorier från tidigare forskning.

5.1 Trivsel i arbetet

Granbom (1998) ger en definition av motivation som en strävan efter att  leva ett  så 
meningsfullt  liv  som möjligt.  Författaren  menar  att  strävan är  sammanfattningen  av 
människans innersta natur, dvs. att vara konstruktiv, målinriktad, aktiv och social. Med 
meningsfullt  menar  författaren  att  man  väljer  att  ansvara  för  sig  själv  och  sina 
möjligheter. Granbom menar även att alla människor, innerst inne är motiverade, dvs. 
de strävar efter ett meningsfullt liv. Enligt de resultat som respondenternas svar har gett 
så verkar alla respondenter anse att även ledarna ska skapa motivation och att man ska 
känna  sig  uppskattad.  Även  kunskapen  är  viktig  för  många  respondenter,  att  få 
utvecklas menar många är motivationshöjande. Många respondenter svarar att det gäller 
att hålla humöret uppe medan någon menar att de är ganska styrda från högre instanser 
men att det är viktigt att man är engagerad i det man gör och även att man får ta del i de 
utbildningar  som finns  att  tillgå  men  som oftast  rinner  ur  sanden  på  grund  av  att 
budgeten inte täcker de kostnaderna. De flesta respondenterna verkar lägga stor vikt på 
den sociala kompetensen.

Hagemann (1990) menar att endast ett fåtal företag tar tillvara på kompetensen inom 
företaget  så  att  medarbetarna  kan  utnyttja  och  utveckla  sin  potential  maximalt. 
Resultatet blir att flertalet tröttnar på arbetet eftersom de får för få eller inga krävande 
och  stimulerande  uppgifter  eller  att  de  får  för  lite  uppmärksamhet.  För  att  behålla 
medarbetarna krävs en öppen och stimulerande företagskultur och goda möjligheter till 
utveckling för individen. Respondenterna belyser vikten av att få utvecklas, oavsett om 
man är ledare eller medarbetare. De pratar mycket om att få utveckla sina kunskaper i 
arbetet, inte bara de mest relevanta utbildningarna för deras arbete, utan att de även vill 
ha chansen att delta i utbildningar som i vissa fall inte lägger så stor vikt i det de är 
specialiserade på. Tyvärr styrs detta från högre instanser och oftast får de inte delta i de 
utbildningar som anses vara av mindre vikt. Detta är dock inget ledarna på kompaniet 
bestämmer. 

Flygvapnet  (2006)  anser  att  en  ledare  ska  föregå  med  gott  exempel  och  vara  den 
förebild som medarbetarna förväntar sig av dig. De räknar med att en ledare kan sitt 
arbete och att  han/hon handlar professionellt.  Det innebär att man som ledare ska ta 
ansvar, vara rättvisa och ta hand om sina medarbetare. Som ledare, ska man även kunna 
ge beröm, kräva ansvar och ge positiv och negativ kritik på ett bra och konstruktivt sätt. 
Här finns en koppling i vad teorin säger och vad resultatet visar. Ledarna verkar försöka 
vara rättvisa och ta hand om sina medarbetare. De flesta är eniga om att det är ”högt till 
tak”, man kan säga vad man tycker, tänker och känner.
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Flygvapnet menar även att man som ledare har en särskilt viktig roll, även som förebild 
när det gäller att forma den atmosfär och de normer som ska gälla. Alla ska bidra till en 
jämlik och god atmosfär i syfte om att alla ska trivas. En av respondenterna menar till 
exempel att är man inte motiverad att gå till arbetet så är det inte roligt. Det finns ju en 
viss säkerhetsrisk om ”man inte bryr sig”. Respondenten menar även att ska man ändå 
arbeta fram till pension så är det bäst att man trivs, för det handlar om en massa år man 
ska vara där, med andra ord har ledarna en stor betydelse för medarbetarnas trivsel.

Hagemann (1990) menar att många ledare låter bli att delegera ut ansvar, då de är rädda 
för att medarbetarna inte klarar av att utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredställande 
sätt.  Det  uppstår  en  ond  cirkel.  Ledarna  kan  inte  delegera  ut  arbetsuppgifter  då 
medarbetarna  har  för  lite  kompetens  och  det  finns  ingen  tid  för  en  att  utbilda  sin 
personal eftersom de har för mycket att göra. Det skulle behövas tid till utbildning för 
att höja deras kunskapsnivå. Det är just det här som Hagemann menar i sin teori som har 
visat sig i resultatet att en inte kan delegera ut arbetsuppgifter då medarbetarna har för 
lite kompetens. Det här grundar sig i, menar respondenterna, att Försvarsmakten drar 
tillbaka  de  utbildningar  som  respondenterna  gärna  sett  att  få  delta  i  men  där 
Försvarsmakten menar att det inte finns några pengar att dela ut för utbildningar som 
ses som mindre relevanta  för stunden. Det här  är  något  som resultatet  visar,  sänker 
motivationen. En respondent menar att det är den utbildning som de måste ha, den får 
dom men den utbildning som de känner att de kanske behöver på kompaniet  för att 
genomföra tjänsten på ett bättre sätt, den stryks. 

Hagemann (1990) menar även att de flesta människor har en önskan om att få utvecklas 
och  utnyttja  sina  resurser,  det  kan  ge  både  personlig  tillfredsställelse  och  status  i 
förhållande till andra. Det är viktigt att få bekräftelse i ens framgångar, i form av till 
exempel avancemang, högre titel och högre lön. Även Herzberg menar att man inte kan 
nå hög arbetstillfredsställelse med goda sociala relationer, hög lön, anställningstrygghet 
eller  god  fysisk  arbetsklimat.  Han  påstår  att  en  hög  arbetstillfredsställelse  kräver 
stimulerande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter i arbetet. (Theandersson, 2000)
Respondenterna går emot Hagemann (1990) och Herzberg (refererad i Theandersson, 
2000),  då  respondenterna  menar  att  motivationen  ökar  om  man  är  ärlig  med  sina 
arbetskamrater och att man försöker hålla humöret uppe även fast vissa dagar är tyngre 
än andra. Precis som en respondent uttrycker sig, så är de alla eniga att man liksom inte 
ska gå omkring och vara sur utan att man ska kämpa på. Respondenten menar att det är 
klart att det finns arbetsuppgifter som inte är så där jätte roliga men att de ändå måste 
göras och att det bara är att bita i det sura äpplet.

De är även överens om att både ledarna och medarbetarna bör ”dra sitt strå till stacken” 
gällande att motivationen höjs. Många respondenter svarar att det även här gäller att 
hålla humöret uppe medan någon menar att de är ganska styrda från högre instanser 
men att det är viktigt att man är engagerad i det man gör och även att man får ta del i de 
utbildningar som finns att tillgå men som oftast rinner ur sanden pg a att budgeten inte 
täcker de kostnaderna. 

Flygvapnet (2006) menar att man utifrån sina beslut och sitt agerande, ska visa att man 
litar  på  och  tror  på  sina  medarbetare.  Ellström  (1996)  menar  däremot  att  olika 
människor  reagerar  olika  på  ett  arbete  med  stora  utvecklingsmöjligheter.  Vissa 
människor utnyttjar möjligheten till lärande och utveckling som arbetet erbjuder medan 
andra inte är beredda att försöka svara upp mot utmaningar som erbjuds. 
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Han menar även att lärande i arbetet förutsätter att man som individ har tillgång till de 
inlärningstillfällen  som uppstår  i  en verksamhet.  Han skriver  även att  individer  och 
verksamheter  tenderar  att  fastna  i  rutiner.  Rutinerna  försvårar  reflektion  och  ett 
utvecklingsinriktat lärande.

Enligt  Granbom  (1998)  presterar  individer  med  hög  själveffektivitet  och  hög 
självaktning mer och arbetar mot högre satta mål. Även om de får vänta på resultatet är 
de fortsatt motiverade tack vare att de kan ge sig själva uppskattning. Många studier 
visar att det finns starkt samband mellan hög prestation och själveffektivitet.

5.2 Frihet att tycka själv

Enligt  Hagemann  (1990)  vill  medarbetare  veta  vad  en  uppgift  består  av,  vilka 
förväntningarna är och hur det som sker på andra avdelningar  och utanför företaget 
påverkar  den  egna  arbetssituationen.  Ett  viktigt  ledaransvar  är  att  sköta  en  viktig 
informationsström.  Med  ledarens  egen  inställning  och  sätt  att  vara  ska  han/hon 
uppmuntra till öppenhet. 

Kommunikationen är enligt Kaufmann och Kaufmann (2005), helt nödvändigt för att 
skapa  motivation  i  en  organisation.  Författarna  menar  att  genom  förtydligande  av 
arbetsuppgifter, utvecklingssamtal samt liknande, kan en god kommunikation hjälpa till 
att  höja  motivationsnivån  i  en  organisation.  Dessutom,  kan  man  med  god 
kommunikation föra fram känslomässiga uttryck som glädje och ilska till ledningen och 
varandra. Ganska exakt vad teorin säger visas det även på resultatet, att det finns en god 
kommunikation i organisationen.

”Ja den är direkt det är klart, det är inte någon som smyger bakom någon  
annan utan är det något man tycker eller vill  eller har något förslag så  
säger man det.”

Kaufmann och Kaufmann menar även att återkoppling är viktigt för normal reglering av 
beteende. För den enskilde individen har kommunikationen också en viktig funktion, att 
man får feedback på sin egen arbetsinsats. Det här menar Kaufmann och Kaufmann är 
helt avgörande för att ett bra lärande ska äga rum och det kan även minska osäkerheten 
och  täcka  ett  naturligt  kontaktbehov.  Resultatet  visar  att  man  får  feedback  för  sina 
arbetsinsatser. Vissa respondenter menar att man gärna skulle få mer beröm ibland, de 
menar att ibland känns det som det glöms bort men att det kommer lite ”glada tillrop” 
ibland, som en respondent uttrycker det. Det är dock inte så, menar en respondent, att 
man sätter sig ner och personligen talar om att man är duktig på det här men sämre på 
det här. 

Alla i organisationen måste känna att de har en på sin sida om det uppstår problem och 
för  den  känslan  är  den  icke-verbala  kommunikationen  minst  lika  viktig  som  den 
verbala. Den verbala kommunikationen innefattar informationsöverföring och den icke-
verbala kommunikationen är det sätt man uttalar orden på.

Flygvapnet  menar  att  i  en  organisation  är  en  dialog  mellan  ledare  och  medarbetare 
viktig, det är respondenterna eniga om. Betydelsen av god kommunikation resulterar i 
bra laganda på arbetsplatsen. Motivationen höjs och man mår bättre. 
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Respondenterna är alla överens om att det finns en god kommunikation mellan er och 
medarbetare man kan helt enkelt säga vad man tycker utan att ledare/medarbetare tar 
illa  vid sig.  En respondent menar  att  kommunikationen är direkt  och att  det  inte är 
någon som ”smyger” bakom någon annan utan att är det något man tycker eller har på 
förslag så säger man det. En annan menar att det finns vissa som inte har en öppen 
kommunikation med t ex ledarna, utan går istället i fikarummet och gnäller.

Hagemann (1990) påpekar  att  medarbetarna  är  rädda för att  mista  brukade fördelar, 
status och prestige. En omplacering till en annan avdelning känns som en degradering 
när  ledningen beslutar  över  ens  huvud utan  att  medarbetaren  själv  får  möjlighet  att 
påverka sin framtida arbetssituation. I mån om tid menar en respondent, försöker vi låta 
våra medarbetare vara med och påverka deras situation men ibland är det så att man 
måste fatta snabba beslut och då kanske man inte alltid är överens. Respondenten menar 
ändå att  de har  väldigt  ”högt  till  tak”  man kan prata  öppet  utan att  få  skit  för  det. 
Däremot menar de att det är från de högre instanserna som det bromsas. 

5.3 Förutsättningar i organisationen 

För att behålla medarbetarna krävs en öppen och stimulerande företagskultur och goda 
möjligheter till utveckling för individen. 

Hagemann (1990) menar att de flesta människor har en önskan om att få utvecklas och 
utnyttja sina resurser, det kan ge både personlig tillfredsställelse och status i förhållande 
till  andra.  Det är  viktigt  att  få  bekräftelse  i  ens framgångar,  i  form av till  exempel 
avancemang, högre titel och högre lön.

En respondent menar att det är meningen att chefsstrukturen är en av grundpelarna i 
officersutbildningen  att  man  ska  kunna  välja  det  spåret  eller  att  bli  specialist  men 
eftersom  specialistutbildningarna  stryks  så  fungerar  det  inte.  En  annan  respondent 
menar att det är meningen att de ska ha en konstant utveckling tills man avslutar sin 
karriär.  Mycket,  menar  respondenten,  grundar  sig  i  att  det  inte  finns  resurser  till 
utbildningar, vilket gör att man sänker arbetsklimatet. Respondenten påpekar att det t ex 
i år endast skickade en medarbetare på kaptensutbildning och menar att det är ju liksom 
en flaskhals som måste igenom.

Lön  avser  en  överenskommen  ekonomisk  ersättning  för  utfört  arbete.  Den  stora 
betydelsen för den enskilde, är lönens nivå. Gisela Hagemann (1990), skriver i sin bok, 
Konsten  att  motivera,  att  lönen  har  betydelse  för  både  kvinnor  och  män,  men  att 
betydelsen  är  överskattad  när  man  tänker  på  arbetsprestation.  Hon  menar  att 
arbetsklimatet har en större roll för arbetsmotivationen och ökad produktivitet än vad vi 
tror.  (Hagemann  1990)  Både  lönen  och  arbetsklimatet  anses  som  viktig  hos 
respondenterna för att man ska trivas på arbetsplatsen. En respondent berättar  att  de 
hade  några  år  som man  drog ner  budgeten  hela  tiden.  De ville  byta  ut  möblerna  i 
fikarummet men tyvärr var det en post som ströks direkt eftersom budgeten inte höll för 
det. Respondenterna är dock eniga om att de har en bra arbetsklimat.I de flesta fall är 
det inte lönen som är den direkta  motivationen för engagemang och prestation i  det 
dagliga arbetet. Betydelsen är ändå inte oväsentlig. För många är den ett drivmedel för 
att  göra saker  som är  tillfredställande  i  hemmet  och  under  fritiden,  även  om sådan 
tillfredställelse helt eller delvis också kan uppnås i arbetet. (Rubenowitz, 1994) 

25



Bra  arbetsklimat  menar  Gisela  Hagemann  (1990),  är  det  som får  de  anställda  i  ett 
företag eller organisation att trivas och stanna kvar. Dessutom får det kompetenta och 
kunniga människor att söka sig till  arbetsplatsen även om lönen är lägre. Det menar 
också en av respondenterna som anser att lönen skulle kunna vara bättre än den är idag. 
Han menar  att de minst skulle tjäna det dubbla om de skulle vara ute på den civila 
marknaden men att det är ett val man får göra och att det finns vissa fördelar i det yrket 
de har idag som inte går att få i det civila.

Herzberg  menar  att  man  inte  kan  nå  hög  arbetstillfredsställelse  med  goda  sociala 
relationer, hög lön, anställningstrygghet eller god fysisk arbetsklimat. Han påstår att en 
hög  arbetstillfredsställelse  kräver  stimulerande  arbetsuppgifter  och  utvecklings-
möjligheter i arbetet. (Theandersson, 2000)
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6 Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Mitt intresse för att göra en studie om motivation i en organisation har grundat sig i min 
nuvarande arbetssituation men jag har även alltid funnit ämnet intressant. Jag har tyckt 
att det är otroligt viktigt att man trivs på sitt arbete. 

Jag valde att utföra mina intervjuer på en flottilj inom Försvarsmakten, då jag fann det 
intressant att se hur, det på en mer mansdominerad arbetsplats, anses viktigt med trivsel 
i organisationen. 

Undersökningen hade sett annorlunda ut om jag hade använt mig av ett annat urval. Jag 
kunde ha använt mig av en kvantitativ undersökning. Jag ansåg dock att det inte skulle 
kunna  ge  mig  de  svar  jag  ville  ha  eftersom  studiens  syfte  var  att ta  reda  på  hur 
arbetsledningen motiverar de anställda och hur medarbetarna ser på ledningens sätt att 
motivera. Jag anser att de svar jag ville få fram har så stor betydelse inom arbetslivet att 
jag, om jag valt  att  utföra en kvantitativ undersökning, endast fått ytliga och inte så 
välformulerade svar. 

När det gäller intervjufrågorna, hade jag även kunnat använda mig av frågor gällande 
kompetensutveckling,  vilket jag tror hade stärkt undersökningen ytterligare.  Den här 
formen av reflektion är dock svår att tydliggöra i en intervjuform då intervjuerna sker 
löpande.

De  genomförda  intervjuerna  gav  ett  ganska  omfattande  datamaterial  men  jag  var 
tvungen att höra av mig till två av respondenterna då jag inte förstod riktigt vad det var 
de menade i sina svar. Det här utförda jag genom e-post, där jag skrev ner de frågor som 
jag ansåg var av vikt att  få fullständiga svar på. Anledningen till  att  jag inte riktigt 
förstod svaren på frågorna var att jag hade svårt att höra vad de sa på bandinspelningen 
då de talar med annan dialekt.

Gällande  undersökningens  validitet  och  reliabilitet  har  det  varit  roligt,  att  under 
bearbetningens gång, ständigt ha frågeställningarna i åtanke. För att få en hög validitet i 
undersökningen, har jag försökt att bortse min förförståelse. May (2001) menar dock att 
man inte helt kan utestänga sig från sin förförståelse men en tolkning behöver heller inte 
utgå och förklaras utifrån förförståelsen.

Reliabilitet används då man ska mäta hur pass stabilt ett mått på ett begrepp är och kan i 
en kvalitativ undersökning klassificeras till intervjuaren och intervjufrågorna (Bryman, 
2002). När jag utförde mina intervjuer följde jag en intervjuguide som jag konstruerat 
men beroende på respondenternas svar så ställdes olika följdfrågor. Detta medför att 
reliabiliteten i den här undersökningen inte längre är särskilt hög.
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6.2 Resultatdiskussion

Syftet  med  den  här  uppsatsen  var  att  undersöka  hur  arbetsledningen  motiverar  de 
anställda och hur arbetarna ser på ledningens sätt att motivera. Jag ville ta reda på vad 
det är de anställda själva bidrar med till att motivationen höjs på arbetsplatsen och om 
ledarna ger något som de ”anser” motiverar de anställda. Uppsatsen skulle även besvara 
vad  det  är  ledningen  anser  motiverar  medarbetarna  och  vad  medarbetarna  anser  att 
ledningen gör för att motivera dem.

Min  tolkning  av  resultatet  i  undersökningen  är  att  både  medarbetare  och  ledning 
försöker motivera varandra men att det finns hinder då budgeten inte räcker till för olika 
utbildningar. Alla är dock överens om att det är viktigt att man håller humöret uppe 
ändå. En respondent påpekar att är man inte motiverad att gå till sitt arbete så utgör man 
en säkerhetsrisk. En annan viktig aspekt är, menar respondenterna, att man är ärlig med 
sina arbetskamrater.

Både ledare och medarbetare  ser utbildningarna som något  viktigt  för motivationen. 
Respondenterna verkar väl medvetna om att det från högre instanser görs neddragningar 
av utbildningar för vidare utveckling, då budgeten inte räcker till.  En respondent anser 
även  att  han  tycker  att  ledarna  ska  skapa  motivation  och  att  man  ska  känna  sig 
uppskattad. Även kunskapen är viktig för många respondenter, att få utvecklas menar 
många är motivations höjande. Vissa menar att det finns tider då man måste motivera 
folk lite mer men kanske inte så ofta, eftersom man har stor frihet att uttala sig om vad 
man tycker och känner. Mycket,  menar vissa respondenter, grundar sig i att det  inte 
finns resurser till utbildningar, vilket gör att man sänker arbetsklimatet. De menar även 
att  det  är  meningen att  chefsstrukturen är en av grundpelarna i  officersutbildningen. 
Däremot kan det, menar en del respondenter vara bristfällig information om vad som 
sker i organisationen men ledarna är fullt medvetna om det då de ibland måste fatta 
snabba beslut och hinner därför inte gå ut med informationen i tid.

Beträffande kommunikationen mellan medarbetare  och ledning får jag uppfattningen 
om  att  den  ofta  fungerar  bra  men  att  den  ibland  brister.  Det  är,  enligt  många  av 
respondenterna,  en  öppen  kommunikation  där  man  säger  vad  man  tycker  och  som 
respondenterna uttrycker det ”utan att få skit för det”. I en organisation är en dialog 
mellan ledare och medarbetare viktig, det är respondenterna eniga om. Betydelsen av 
god kommunikation  resulterar  i  bra laganda på arbetsplatsen,  motivationen höjs och 
man mår bättre. Respondenterna är alla överens om att det finns en god kommunikation 
mellan  er  och  medarbetare  man  kan  helt  enkelt  säga  vad  man  tycker  utan  att 
ledare/medarbetare tar illa vid sig. I mån om tid menar en respondent, försöker vi låta 
våra medarbetare vara med och påverka deras situation men ibland är det så att man 
måste fatta snabba beslut och då kanske man inte alltid är överens. Respondenten menar 
ändå att de har väldigt ”högt till tak” man kan prata öppet utan att få skit för det.

Både lönen och arbetsklimatet  anses som viktig hos respondenterna för att  man ska 
trivas på arbetsplatsen. En respondent berättar att de hade några år som man drog ner 
budgeten hela tiden. De ville byta ut möblerna i fikarummet men tyvärr var det en post 
som ströks direkt eftersom budgeten inte höll för det. Respondenterna är dock eniga om 
att de har ett bra arbetsklimat.
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6.3 Slutsatser

Den viktigaste slutsatsen man kan dra av den här undersökningen är att man trivs på sitt 
arbete.  Den  största  förutsättningen  är  att  man  trivs  med  sina  arbetskamrater,  vilket 
påverkar vikten av att man har ”orken och lusten” att gå till arbetet varje dag.  

Den andra viktiga slutsatsen är lärande. Lärande i arbetet kräver att man som individ är 
engagerad.  Engagemanget  kommer från att  man trivs på arbetsplatsen och med sina 
arbetskamrater. Vilket även leder till att man skaffar sig kunskap om organisationen. 

Den tredje viktiga slutsatsen är att man har en frihet att uttrycka sig. Det är viktigt i en 
organisation att man kan tala öppet med sina medarbetare och överordnade. Har man 
friheten att uttrycka sig så har man även god kamratskap med sina medarbetare.

Den fjärde och viktigaste slutsatsen är att om respondenterna får mer utbildningar och 
själva får välja vilka utbildningar de ska gå så skulle det bidra till att deras motivation 
höjs.

6.4 Nya forskningsfrågor

Att få arbeta med den här undersökningen har gjort att jag gärna fortsätter att fördjupa 
mig  inom  området.  Dels  är  jag  nyfiken  på  att  vidare  undersöka  vilken  betydelse 
kommunikation har i en organisation men även om kommunikation är nyckeln till ökad 
motivation.  En annan fundering jag har och vill  undersöka är om de anställda,  utan 
ledningen, är de bästa på att motivera varandra för att skapa ett bra teamwork. Något 
som jag även skulle kunna tänka mig att forska vidare i är om det finns en skillnad 
mellan mans- och kvinnodominerande yrken i vikten att trivas på sin arbetsplats. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervju av ledare inom Försvarsmakten 

1. Hur gammal är du? 
2. Vad arbetar du med? (vad innefattar det för arbetsuppgifter)? Hur länge har 

du arbetat med det?
3. Vad har du för utbildning?
4. Hur upplever du arbetsklimatet på din arbetsplats? 
5. Anser du att dina medarbetare uppskattar det arbete du utför? 
6. På vilket sätt visar dina medarbetare att de uppskattar din arbetsprestation? 
7. Hur anser du att kommunikationen mellan ledare och medarbetare fungerar? 
8. Anser du att ni har ett bra arbetsklimat inom Försvarsmakten?
9. Anser du att du själv bidrar med att öka trivseln på arbetsplatsen? 
10. Anser du att motivation är viktigt för att man skall trivas på arbetsplatsen? 

(av vilken anledning?) 
11. Vad kan du själv bidra med för att öka motivationen? 
12. Vad kan medarbetarna göra för att öka motivationen?
13. Vad motiveras du av?
14. Hur ser ledningen och medarbetarna på varandra hos Försvarsmakten? 
15. Kan en arbetsplats miljö och storlek på inkomst påverka motivationen hos en 

anställd inom Försvarsmakten? 

Intervju av medarbetare inom Försvarsmakten 

1. Hur gammal är du?
2. Vad arbetar du med? (vad innefattar det för arbetsuppgifter)? Hur länge har 

du arbetat med det?
3. Vad har du för utbildning?
4. Hur upplever du arbetsklimatet på din arbetsplats?
5. Anser du att dina ledare uppskattar det arbete du utför?
6. På vilket sätt visar dina ledare att de uppskattar din arbetsprestation?
7. Hur anser du att kommunikationen mellan ledare och medarbetare fungerar?
8. Anser du att ni har ett bra arbetsklimat inom Försvarsmakten?
9. Anser du att du själv bidrar med att öka trivseln på arbetsplatsen?
10. Anser du att motivation är viktigt för att man skall trivas på arbetsplatsen? 

(av vilken anledning?)
11. Vad kan du själv bidra med för att öka motivationen?
12. Vad kan ledningen göra för att öka motivationen? 
13. Vad motiveras du av?
14. Anser ledningen att det är lönsamt att satsa på sin personal? Ser ledningen 

det som ett långsiktigt och kostnadseffektivt projekt?  
15. Hur ser ledningen och medarbetarna på varandra hos Försvarsmakten?
16. Kan en arbetsplats miljö och storlek på inkomst påverka motivationen hos en 

anställd inom Försvarsmakten?



Bilaga 2- Missivbrev

Jag  är  studerande  på  Mälardalens  högskola  i  Västerås.  För  närvarande  läser  jag 
Pedagogik  C  och  skriver  nu  min  uppsats.  Uppsatsen  handlar  om  motivation  och 
kommunikation  mellan  ledning  och medarbetare  i  en organisation.  Mitt  intresse  för 
denna studie grundar sig i erfarenheter på olika arbetsplatser. 

Mitt övergripande syfte är att lyfta fram aspekter på ledningens och medarbetarnas roll, 
gällande motivation och kommunikation på en arbetsplats. Nu behöver jag Din hjälp 
med att ställa upp på den intervju jag vill genomföra i min studie, intervjun kommer att 
spelas in på band, för att jag lättare ska kunna transkribera materialet till uppsatsen. Din 
medverkan är självfallet frivillig men för min undersöknings kvalitet är det viktigt att 
alla som kan tänka sig delta i undersökningen hör av sig till mig. Dina svar i intervjun 
kommer att behandlas konfidentiellt. Jag vill även poängtera att intervjusvaren endast 
kommer att användas till denna undersökning.

Om du har några funderingar kring undersökningen, är du välkommen att kontakta mig.

Tack på förhand!

Västerås, 2006

Anne-Marie Nilsson

E-mail: ann04001@student.mdh.se

Handledare: Bosse Jonsson

mailto:ann04001@student.mdh.se
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