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FÖRORD 

 

Vi vill tacka Tina Thörner för möjligheten till detta uppdrag och tiden hon har gett 
oss samt att hon under arbetet gång har gett oss energi och positivitet. 

Hon har gjort vårt examensarbete till en positiv upplevelse.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Erik Lindhult för all hjälp. För att du alltid har varit 
tillgänglig och hjälpt oss när vi har haft frågor och funderingar. 

Slutligen vill vi tacka vår handledningsgrupp för trevliga möten samt tacka för alla 
tips och råd på vägen under vårt examensarbete. 

 

Malin Palm & Anna Jansson 
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Sammanfattning 
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Författare:  Anna Jansson & Malin Palm 

Handledare:  Erik Lindhult 

Institution:  Idé‐ design och teknik 

Kurs:     KIN180 Examensarbete i Innovationsteknik 

Syfte:   Syftet med denna studie är att ta reda på om 
motivationseffekten kan öka genom att ta in en extern 
föreläsare till ett företag. Genom att analysera intervjuer 
med respondenter på företag som tagit del utav en extern 
föreläsare skapar vi en empirisk grund. Genom att studera 
litteratur kring ledarskap, coachning och motivation anser vi 
att bidraget med denna studie är att skapa en medvetenhet 
om externa föreläsares konsekvenser. 

Metod:  Vår arbetsmodell visar att vi har kopplat samman 
uppdraget, teorin, empirin samt analysen under arbetet för 
att skapa kraftfull slutsats. Teorin har vi arbetat med genom 
observationer kring ursprung, tolkning och användbarhet. 
Empirin är baserad på intervjuer med sex olika företag med 
en till tre respondenter på varje företag samt en intervju med 
en extern föreläsare. Vår analys är baserad på ARCS 
modellen som är uppdelad i fyra delar; uppmärksamhet, 
relevans, förtroende och tillfredsställelse. 

Slutsats:  Vi har i denna studie analyserat om motivationseffekten kan 
öka genom en extern föreläsare. Detta kan göras men på kort 
sikt eftersom människor hela tiden behöver uppmuntras och 
känna sig delaktiga för att vara motiverade. Om effekten ska 
bestå en längre tid behöver medarbetarna kontinuerligt 
motiveras genom att känna sig delaktiga samt att de kan 
göra något för företaget. 
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Abstract 

Title:  Is it possible to increase the effect of motivation by bringing 
in an external lecturer? 

Authors:    Anna Jansson & Malin Palm 

Supervisor:  Erik Lindhult 

Institution:  School of Innovation, Design and Engineering  

Course:     KIN180 Examensarbete i Innovationsteknik 

Purpose:    The purpose of this study is to find out whether an external 
lecturer can improve the effect of motivation within a 
company. We create an empirical foundation by analyzing 
interviews with respondents in companies who have 
experience with external lecturers. By studying literature 
within management, coaching and motivation we consider 
that the purpose of this study is to create awareness about 
the consequences of using an external lecturer.   

Method:  The working model we used shows that we have linked the 
assignment, theory, empirical study as well as the analysis 
during the process to create a powerful conclusion. We have 
worked with the theory through observations around origin, 
interpretation and usefulness. The empirical study is based 
on interviews, made with six different companies, where we 
had between one and three respondents. We also made an 
interview with an external lecturer. Our analysis is based on 
the ARCS model. The ARCS model is divided in to four 
different parts; attention, relevance, confidence and 
satisfaction.  

Conclusion:   In this study we have analyzed whether bringing in an 
external lecturer can increase the effect of motivation. This 
can be done but only in the short term since people need to 
be encouraged and feel involved all the time to get 
motivated.  If the effect is meant to last for a longer period 
the coworkers needs to get motivated continuously by 
feeling like they are taking part in the work as well as doing 
something for the company. 
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1. Inledning 

I inledningen presenterar vi bakgrunden till studien samt vårt innovationsuppdrag. Här syns 
även de avgränsningar vi har gjort. Utifrån detta har vi skapat ett syfte samt en 
forskningsfråga. Vi tar även upp hur vi arbetat och gått tillväga utifrån vårt uppdrag och vår 
uppdragsgivare. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag är det vanligt med föreläsare som åker runt på företag och talar om motivation 
och coaching. På grund av detta anser vi att det är intressant att se vilka effekter det 
egentligen ger. En sådan här föreläsare är viktig i företagssammanhang eftersom 
framgång kopplas samman med att kunna anpassa, lära och utvecklas. Detta är 
något en föreläsare hjälper till med och de fungerar som en coach, detta på grund 
utav att de testar nya idéer och lösningar som en chef inte kan göra.1 En föreläsare 
måste även, för att kunna motivera andra ge anspråk, utveckla och ha förståelse för 
olika drivkrafter hos människor. 2 

På en upplevelse som denna investeras mycket pengar men ingen har riktigt tagit 
reda på vilka effekter det blir på företagen. Om det blir långvariga effekter eller om 
det är något som lyssnarna bara påverkats av och håller fast vid under en kortare 
period. 

Vi valde först att koncentrera oss på ordet inspiration i koppling till motivation för 
att få en klarare bild eftersom vi anser att dessa föreläsningar handlar mycket om 
inspiration. Vi sökte i olika databaser efter artiklar och litteratur kring ordet 
inspiration men fann inte speciellt mycket information. Ordet inspiration är 
ihopkopplat med ordet kreativitet eftersom inspiration är något du tar till dig utav 
andra människor. En person kan bli inspirerad av att höra och se andra människor 
men det är inte förrän en person blir inspirerad som motivationen träder i kraft. 
Motivation handlar om att man använder sin inspiration till att göra något konkret. 

Motivation är väldigt viktigt i dagens samhälle eftersom motivation är nyckeln till 
förändring och för att nå detta behöver en människa känna sig behövd och 
intresserad. 3 Intresseset ökar när en människas psykologiska behov tillfredsställs och 
genom detta ökar motivationen. 4 På grund av detta anser vi att forskning kring detta 
är relevant för att få en klar bild om hur man kan motivera andra människor i olika 
situationer.  

 

                                                            
1 Du Toit, A Making sense through coaching (2007) s.1 
2 Maccoby, M Arbeta, Varför det? (1989) s. 79 
3Maccoby, M Arbeta, Varför det? (1989) s.51 
4 Castelli, P A The leader as motivator: coach and self‐esteem builder (2008) s.1 
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1.2 Innovationsuppdrag 

Den här studien är relevant i innovationssynpunkt eftersom förhållandet mellan 
organisationer och människor är väldigt viktigt, de är i behov av varandra. 
Organisationerna behöver människor för att ta del utav deras talanger, kompetens 
och energi medan människor behöver organisationer för de olika inre och yttre 
belöningar som de erbjuder.5 Det negativa med detta är att om någon av parterna 
inte kan uppfylla kraven blir någon lidande, människorna kan känna att de inte blir 
sedda eller så kan de ibland känna sig förtryckta. Organisationen i sin tur kan bli 
besviken på människan om han eller hon inte gör sitt yttersta för organisationen. 
Men när detta samspel fungerar tjänar båda parter på samarbetet.6 Utifrån detta 
anser vi att för att lyckas med att båda parterna ska känna sig nöjda måste det finnas 
en delaktighet och för att få medarbetarna att känna sig delaktiga krävs motivation. 

Utifrån detta syns att motivation är viktigt för företag och organisationer. 
Motivationen är något som måste komma från varje individ i ett företag för att det 
ska kunna utvecklas och i och med det här anser vi att det är viktigt att se 
motivationseffekten kan höjas genom att ta in en extern föreläsare på ett företag. 

För att ta reda på detta har vi tagit kontakt med en person som är ute på företag och 
föreläser för att se hur det fungerar och upplevs ute i arbetslivet. Vi har även tagit 
del utav olika teorier om ämnet och sedan analyserat dessa för att se vad det ger för 
effekt i helhet. 

 

1.3 Avgränsningar 

Motivationsbegreppet är väldigt brett och på grund av detta valde vi att rikta in oss 
på motivation hos medarbetare i företag och organisationer. Hur en ledare får med 
sig sina anställda med hjälp utav en extern föreläsare och om motivationen kan öka 
med hjälp av det här. 

Motivation kopplas ofta ihop med förändringsprocesser. Detta begrepp har vi valt att 
inte studera eftersom det är så pass brett samt att vi vill rikta in oss på motivation 
och motivationseffekter oavsett vilken situation företagen befinner sig i. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på om motivationseffekten kan öka genom att 
ta in en extern föreläsare till ett företag. Genom att analysera intervjuer med 
respondenter på företag som tagit del utav en extern föreläsare skapar vi en empirisk 
grund. Genom att studera litteratur kring ledarskap, coachning och motivation anser 
                                                            
5 Bolman & Deal (2005) s.171 
6 Bolman & Deal (2005) s.171 
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vi att bidraget med den här studien är att skapa en medvetenhet om externa 
föreläsares konsekvenser. 

 

1.5 Forskningsfråga 

Kan motivationseffekten öka genom en extern föreläsare? 

 

1.6 Uppdrag 

Vårt uppdrag är att svara på vår forskningsfråga och för att göra detta och få en 
grund till arbetet så har vi använt oss utav Tina Thörner som ett case och 
uppdragsgivare. Tina Thörner är en extern föreläsare som åker runt till olika företag 
runt om i världen och talar om motivation. 

Det huvudsakliga uppdraget är att vi genom Tina Thörner ska få en empirisk grund 
till vår studie men också att vi ska hjälpa Tina Thörner att utveckla sina 
föreläsningar. Vi har kontaktat företag som Thörner har föreläst på och tagit reda på 
hur de har upplevt föreläsningarna samt hur de har tagit till sig utav dem för att 
kunna se om det resulterade i någon motivationseffekt, detta för att Thörner ska 
kunna utveckla sina föreläsningar utifrån den empiri och teori som tagits fram om 
motivation samt hur hon som föreläsare kan utvecklas. 

För att få en klar bild över hur Tina Thörner arbetar så har vi tagit del utav hennes 
metod hon använder sig utav under sina föreläsningar, detta på grund av att vi 
sedan ställt denna mot empirin och teorin för att hon ska kunna styrka sina 
föreläsningar. 

 

1.6.1 Tina Thörner 

Vår uppdragsgivare är kartläsaren och personutvecklingscoachen Tina Thörner. 
Thörner har varit damvärldsmästare i rally tre gånger, varit totaltvåa i Svenska rallyt 
och hon har vunnit Marocko Rally Raid.  

När Thörner åker runt till olika företag och organisationer och förläser så använder 
hon sig utav ”Modellen Tina” som hon säljer till åhörarna för att motivera och 
inspirera. Hon säljer sig själv genom att berätta om sin bakgrund och hur hon gått till 
väga för att hamna där hon är idag. 

Thörner använder sig utav några stöttepelare när hon föreläser för att inspirera 
åhörarna. Hon pratar om motivation, positivt tänkande, teamwork, din egen lyckas 
smed, att navigera rätt utifrån sina egna förutsättningar, i huvudet på en vinnare och 
”Jag kör så det ryker!” 
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”Vi har en kropp och ett liv här på jorden så det gäller att ta vara på de möjligheter som finns 
runt omkring oss. Att fokusera på att bli ʺsin egen lyckas smedʺ. Är man tillfredställd med 
sig själv är det alltid lättare att hjälpa och stötta andra.” 

Tina Thörner 

Thörner har tidigare en bakgrund som PR‐assistent, lärarvikarie, programledare i TV 
4 och TV 2, sommarpratare i P1 och lett ledarskapsutbildningar för högstadieelever. 
Hon har även gått en utbildning på coach2coach som utbildar i NPL, personlig 
utveckling och coachning. 

När Tina Thörner är ute och föreläser på olika företag föreläser hon om olika 
drivkrafter för att öka lyssnarnas motivation i olika situationer. Hon kallar sig själv 
för coach, men i föreläsningssyfte fungerar hon som en extern föreläsare som talar 
om sig själv och hur du som individ kan lyckas genom att tänka på olika sätt, och 
genom detta hoppas hon att de som lyssnar kan öka sin motivation och på detta sätt 
agerar hon som en slags motivationscoach.  

 

1.6.1.1 Tina Thörners arbetsmodell 

Modellen som Tina Thörner arbetar efter är grundad på att man ska vara en unik 
varelse, man ska tänka på vilket som är sitt eget bidrag till ett team och dig själv och 
använda sig utav berättelser och metaforer samt ha ett vi ‐tänk. 

Tina Thörner inleder sina föreläsningar med att man ska skapa sitt inre driv och hon 
pratar om varje individs verklighet och om att kunna hitta sitt eget unika jag. Varje 
människa gör val utifrån sin egen verklighet som baseras på val man gör 
undermedvetet 80 % och medvetet 20 %. 

Thörner talar även om att man ska kunna försätta sig själv i sitt bästa tillstånd. Man 
ska varje dag se sig själv i spegeln och se, vem är jag idag?, man ska känna 
nyfikenhet och våga vara aktiv och komma ihåg att det inte finns några ursäkter. Du 
ska ta 100% ansvar och hon avslutar med att du måste ha kul! 

Thörner talar om att man måste kunna skapa sig förståelse för saker man ska göra för 
att kunna ta ansvar för sina handlingar, finns det ingen förståelse så kan du inte 
känna stolthet. 

När Thörner talar om personligt ledarskap menar hon att allting utgår från individen 
själv och hon tar upp sina egna egenskaper som är engagemang, optimism, 
beslutsamhet, vänlighet, villkorslös kärlek, tolerans, trygghet och att inte vara 
dömande. 

Thörner nämner även att man ska ha utmanande mål: 

• Sikta så högt som det bara går, de ska vara utmanande och kunna uppnås! 
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• Låt alla få vara delaktiga – visualisera! 

• Se – känna – höra – smaka ‐ lukta 

• Jobba med det tills alla har det i benmärgen! 

• HA BETYDELSE! 

Tina Thörner (2008) 

 

Hon tar också upp tre olika personligheter som hon visualiserar med tre olika 
gubbar, en grön, en gul och en röd gubbe som visar hur man som person bidrar på 
olika sätt i ett team. Den gröna gubben är en människa som ger energi till sitt team, 
den gula gubben är sådan människa som inte skapar så mycket energi och det 
relaterar till att ingenting händer. Den röda gubben är en person som tar andras 
energi. Med detta menar hon att man ska tänka på sin attitydsinkontinens, att sättet 
man tänker på är det man sänder ut. 

Enligt Tina Thörner så är det punkter man ska gå igenom för att skapa driv: 

1. Hitta din PASSION! Vad brinner du för? Vad älskar du? Vad hatar du/mår 
dåligt av? Vad har drivit dig hittills ‐ vad har fått dig att skapa det du har 
idag?  

2. BESLUTA – Ingå ett kontrakt 

3. Ta bokstavlig, omedelbar, intelligent, konsekvent DIREKT HANDLING! 

Tina Thörner (2008) 

 

Thörner pratar även om att du måste ha koll på dig själv för att din kropp och själ ska 
kunna fungera och du ska känna vad du vill och sedan agera efter det samt att du 
ska göra det som får dig att må bra och vara positiv. 

• Koll på din KROPP (äta, sova, motionera, vila) 

• Koll på din KNOPP (känslor, beteende, kommunikation)  

• RELATIONER som skapar energi (ge av dig själv så att din omgivning blir 
dina största FANS) 

• FINANSER (en ekonomi som skapar TRYGGHET) 

• TRO (den som passar var och en så länge den skapar tillit) 

Tina Thörner (2008) 
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Tina Thörner tar sig själv som exempel och talar om sitt liv och hur hon har gått 
tillväga, vilka val hon har gjort och sina uppsatta mål dit hon själv vill nå. Hon talar 
om sina motgångar hon har gått igenom och tar upp personliga saker som har hänt i 
hennes liv för att skapa ett förtroende hos dem som lyssnar. Hon visar upp en bild på 
de olika vägval hon gjort för de senaste målen och det visar på ett tydligt sätt hur hon 
tänker inför framtiden.  

Thörner pratar om vinnare och förlorare, att en vinnare är en del utav resultatet och 
alltid har en lösning, de ser en lösning på varje problem. En förlorare är alltid en del 
utav problemet, har alltid en ursäkt och ser ett problem för varje lösning. Utifrån det 
här så menar Thörner att man alla måste veta hur du vill bidra till ditt team, är du en 
person som tänker ”Allt eller inget” eller ”Är ok, hänger med!”. Tina ser detta som 
kugghjul som går ihop, att du måste arbeta tillsammans för att få laget att fungera, 
och du väljer själv om du vill hjälpa till och få hjulet att snurra eller om du vill vara 
en pinne som stoppar hjulet. Man måste kunna se sin betydelse i laget för att hjälpa 
hjulet att snurra runt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Thörner (2008) 
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2. Tillvägagångssätt/Metod 

Under metod visar vi hur vi har arbetat utifrån de olika delarna. Vi visar hur vi har kopplat 
samman forskningsfrågan, teori, empiri, analys och slutsats. Vi förklarar vilka metoder vi 
använt oss utav under arbetets gång samt hur vi tagit reda på olika fakta.  

 

 

Utifrån denna modell visas det på tydligt sätt hur vi har arbetat med att ta fram en 
slutsats för vår studie. Modellen visar hur de fyra faktorerna har varit kopplade till 
varandra under arbetets gång samt att de i slutändan ställs mot varandra för att nå 
en slutsats. 

 

2.1 Uppdrag 

Vi började vårt arbete med att sätta oss ner och fundera på vad som var intressant för 
oss samt något som var nytänkande för innovationsprogrammet. Vi är båda två 
väldigt intresserade utav personlig utveckling och hur det påverkar människan samt 
hur man når dit. Vi började sedan fundera på hur motivation påverkar människans 
personliga utveckling samt hur du får den att öka, vi anser att det är motivation som 
är grunden för utveckling både och hos individen och företag. 
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Sedan påbörjade vi vår litteraturinsamling för att få en utgångspunkt för studien 
samt för att öka vår förståelse kring ämnet. Utifrån detta uppstod tankar om 
personlig utveckling samt om man kan påverka människan med hjälp utav en extern 
föreläsare eftersom det enligt litteraturen ofta ligger i ledarens ansvar. Med hjälp 
utav dessa fakta såg vi vårt innovationsuppdrag och skapade därefter vår 
forskningsfråga. 

 

2.2 Teori 

Teorin började vi redan vid kursens start att granska för att kunna sätta sig in i ämnet 
så fort som möjligt för att få fram relevant information. När vi granskat den litteratur 
vi hittat så har vi använt oss utav källgranskning. 7 Denna metod är uppdelad i fyra 
olika faser: observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Vi anser att denna 
metod är bra för vårt arbete eftersom faserna i den här metoden fungerar så att de 
hela tiden går in i varandra under studiens gång eftersom man hela tiden behöver 
mer material kring de källor som används i arbetet samt att nya källor behövs tas in 
för att få en starkare teori kring ämnet. Utifrån dessa faser har vi även valt att vara 
kritiska mot litteraturen på grund utav författares åsikter samt forskningssynpunkt. 

 

2.2.1 Observation 

I observation stadiet så ser man tillbaka på sin forskningsfråga och tar reda på vilka 
olika källor som skulle kunna hjälpa till att svara på frågan.8 Här tog vi kontakt med 
biblioteket för att få ett individuellt möte och få hjälp med att välja ut viktig och 
relevant fakta. Vi läste igenom olika böcker och forskningsartiklar för att få en 
teorigrund. Vi ansåg först att motivation var något som människor ofta relaterar till 
förändringsprocesser så med det som grund valde vi att arbeta med det, men vi 
insåg ganska snart att detta var för stort område. Vi ansåg att det inte hade någon 
direkt relevans till vår forskningsfråga eftersom vi riktat in oss på externa föreläsare 
och hur deras arbetssätt kan öka motivationseffekten oavsett om företaget befinner 
sig i någon slags förändring eller inte. 

Vi valde sedan att ta del utav litteratur som var inriktade på ledarskap och coachning 
samt motivation eftersom det var där vi kände att tyngdpunkten låg för att kunna 
svara på vår forskningsfråga. 

När vi observerat de olika litteraturerna så har vi valt att vara kritiska för att få en 
neutral syn på fakta.  

 

                                                            
7 Holme & Solvang Forskningsmetodik (2008) s.130 
8 Holme & Solvang Forskningsmetodik (2008) s.130 
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2.2.2 Ursprung 

Vad gäller ursprunget från vår teori så har vi gjort en ursprungsbenämning9 som 
innebär att ta reda på hur relevant teorin är och om den är så pass relevant och riktigt 
som den utger sig för att vara. Vi valde att granska när litteraturen eller artiklarna 
var skrivna, vem som var upphovsman och vilken typ av litteratur det var för att få 
så relevant teori som möjligt.  

Eftersom vi inte hittat någon ny teori kring motivation, utan mestadels 20 år gammal 
teori så valde vi att stärka detta genom att ta del utav nya forskningsartiklar för att 
väga upp vår teoridel. Den litteratur vi valt att ta med i arbetet trots att den är flera år 
gammal, anser vi vara relevant för arbetet samt att denna information fortfarande 
gäller. 

Vad det gäller ledarskap och coachning ansåg vi att vi bör ha relativt nya teorier då 
detta är något som hela tiden ändras med åren. Det tillkommer nya inlärningssätt 
och nya stilar hela tiden. 

Eftersom vi har blandad teori, både ny och gammal så har vi varit kritiska till de 
olika teorierna, då vi måste se till relevansen för studien.  

 

2.2.3 Tolkning 

För att vi skulle få en så bra teoridel som möjligt vi var vi tvungna att tolka de källor 
vi tagit till oss för att känna att de vi sökte var i fokus. Vi valde att analysera de olika 
källorna och diskutera kring vad de olika upphovsmännen hade att säga kring sina 
teorier och eftersom en del artiklar hade metoder och resultat som var relevanta för 
oss. Vi valde på grund av detta att tolka vissa teorier för att kunna få ut den 
information som var intressant för vårt arbete. 

 

2.2.4 Användbarhet 

Vi var många gånger tvungna att utvärdera användbarheten kring den teori vi hittat, 
på grund av att den var gammal eller för att se om den var inriktad mot fel håll. Som 
vi nämnde tidigare så var vi först intresserade av förändringsprocesser men insåg att 
det inte var användbart i vårt arbete. På grund av detta har vi valt att sålla bort en 
del annan litteratur eftersom den inte var tillräckligt användbar för oss. De olika 
litteraturer vi tagit bort har inte varit tillräckligt ingående eller så har den varit för 
gammal och inte känts användbar. 

Vi valde även att studera en del kritiska författare för att användbarheten där är 
viktigt utav den anledning att det mestadels finns teori med en positiv syn kring 

                                                            
9 Holme & Solvang Forskningsmetodik (2008) s.131 
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detta ämne. Det förklarar hur du kan bli bättre på din sak som ledare eller coach 
samt hur du som individ kan bygga upp din inre motivationskraft. 

När vi sedan valt ut de olika teorierna som var relevanta för vårt arbete gjorde vi en 
referensram som presenteras i slutet av teoriavsnittet där vi valt ut den teori som vi 
använt oss utav och är relevant för vår analys. 

 

2.3 Empiri 

Vi valde att kontakta en person som arbetar med motivation och hjälper människor 
och företag att öka motivationen och få dem att bli inspirerade. Vi kontaktade Tina 
Thörner som vi använder som ett case i vår studie och det var utifrån den kontakten 
vi utvecklade och fastställde vår frågeställning: Kan motivationseffekten öka genom 
en extern föreläsare? 

Vår empiri är grundad på intervjuer både av olika företag som Tina Thörner föreläst 
på och en intervju med Tina Thörner själv. Detta för att se hur de olika parterna har 
upplevt föreläsningen samt för att se hur motivationseffekten ökade hos individerna 
och hos de olika företagen. Intervjun med Tina Thörner pratade vi med henne om 
hur hon själv ser på sina föreläsningar och motivationseffekten hon vill uppnå.  

Vi valde att använda oss utav kvalitativa intervjuer eftersom det innebär att försöka 
förstå sig på hur de man intervjuar resonerar och reagerar och utifrån det försöka se 
något mönster eller ett beteende. 10 Kvalitativa intervjuer utmärker sig på så sätt att 
de är strukturerade men inte särskilt standardiserade. Den som intervjuar får inte 
ställa fråga efter fråga och följa ett schema eftersom intervjun inte är standardiserad. 
Den är däremot strukturerad och innebär att svararen pratar fritt och att ordningen 
på frågorna styrs därefter.11 Men i och med att våra intervjuer sker via telefon så är 
de vanligen mer standardiserade då det är svårt att hålla djupgående frågor och 
svar.12 

Vi tänkte hela tiden under intervjuerna att den som blir intervjuad ska svara på 
frågan ”hur” under intervjun istället på ”varför”. Detta innebär att man får en 
förståelse för dennes känslor och sätt att tänka och handla på. Det gäller att komma 
åt den intervjuades liv och inte hans berättelser.13 Att fråga den intervjuade om 
beteenden och handlingar kan visa den intervjuades känslor vilket man strävar efter 
i kvalitativa intervjuer14 och det är något vi anser är relevant för våra intervjuer 
eftersom vi vill att de intervjuade berättar hur de kände och upplevde Tina Thörners 
föreläsning. 

                                                            
10 Trost, J Kvalitativa intervjuer (2005) s.14 
11 Trost, J Kvalitativa intervjuer (2005) s.21 
12 Trost, J Kvalitativa intervjuer (2005) s.22 
13 Trost, J Kvalitativa intervjuer (2005) s.33 
14 Trost, J Kvalitativa intervjuer (2005) s.35 
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I intervjuerna har vi undvikt att ställa påståenden istället för frågor eftersom dessa är 
ledande.15 Detta gäller även efter att vi fått svaren, då man kan fortsätta att fråga; 
Hur menar du då? Istället för att tala om för den intervjuade hur svaret uppfattades, 
detta för att få ett så neutralt resultat som möjligt.16 Något som har varit viktigt för 
oss att tänka på när vi intervjuat är att vi inte har ställt ledande frågor eftersom detta 
kan påverka vårt resultat.17 Även om vi anser att våra frågor inte är ledande så 
påverkas vi omedvetet på grund av vår bakgrund, förkunskaper och förväntningar.18  

 

2.3.1 Upplägg för empirin 

Vi fick 20 företag utav Tina Thörner att kontakta och utifrån dessa valde vi att ta 
kontakt med sex företag för att avgränsa oss. Vi kontaktade dessa sex företag via 
telefon och bad även att få kontaktuppgifter till andra anställda i företaget för att 
höra deras åsikt om föreläsningen, för att få en bättre grund till forskningen. Vi fick 
uppgifter till mellan en och tre personer på varje företag som vi genomförde 
intervjuer med.  

Vi valde att boka in alla intervjuer under en tidsperiod på två veckor, vecka 46‐47, för 
att fokusera på intervjuerna ordentligt och inte känna att vi svävar iväg eftersom 
denna del är väldigt relevant i vårt arbete. Vi valde att lägga intervjuerna efter att vi 
kunnat läsa in oss ordentligt på ämnet vad gäller litteratur och forskningsartiklar så 
att vi hade en stadig grund. 

Intervjun med Tina Thörner valde vi att boka in och genomföra när 
företagsintervjuerna var klara med anledning till att vi inte skulle bli påverkade av 
hennes sett att se på föreläsningarna när vi intervjuade de olika företagen. 

 

2.3.2 Uppbyggnad 

Uppbyggnaden av våra intervjuer, både företagsintervjuerna och intervjun med Tina 
Thörner, är baserade på en intern modell som gör uppbyggnaden av frågorna till 
intervjuerna. Denna modell är uppdelad i sex faser att gå igenom. Den första fasen är 
öppningen där man presenterar sig och informerar om varför den här intervjun 
genomförs och hur lång tid den kommer att ta. Sedan kommer den fria berättelsen 
där den intervjuade personen har chansen att svara fritt på frågan. När han eller hon 
sen har sagt sitt så preciseras frågan så att svaren blir mer exakta och man känner att 
man har fått svar på frågan. Sedan kommer kontrollen då uppgifterna kontrolleras 
genom att be om exempel för att få mer klarhet över svaret. Denna punkt anser vi 
som relevant för att få en klar bild över vad den intervjuade personen menar mer 
                                                            
15 Trost, J Kvalitativa intervjuer (2005) s.85 
16 Trost, J Kvalitativa intervjuer (2005) s.86 
17 Ekholm, M & Fransson, A Praktisk intervjuteknik (1992) s.71 
18 Ekholm, M & Fransson, A Praktisk intervjuteknik (1992) s.54 
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specifikt. När alla frågor är avklarade informeras den intervjuade igen om vad syftet 
med intervjun är. Det gäller att vara öppen för frågor och svara på det som går. 
Sedan går man in i sista fasen och avslutar samtalet med att tacka för hjälpen och 
berättar vad som händer härnäst. Detta är ett bra tillfälle att fråga om man får 
återkomma vid eventuella frågor och funderingar och sedan avslutas intervjun.19  

När det gäller anteckningar under intervjun så har vi valt att anteckna ned viktig 
information i form utav meningar under intervjun. Vi anser att det räcker med det så 
länge vi går igenom vad vi har skrivit direkt efter och renskriver det till en hel text.  
Att skriva ned allting under intervjun hade varit riskabelt då det är lätt att fokusera 
på skrivandet istället för att lyssna på den som blir intervjuad. 20 Men att bara göra 
enstaka anteckningar är inte heller någon bra idé då risken finns att det man själv 
anser viktigt bara kommer med och resultatet styrs då av den som intervjuade. 21 På 
grund av detta valde vi att göra så noggranna anteckningar som möjligt under 
intervjun och direkt efter att sammanställa dem för att det fortfarande ska vara kvar i 
huvudet. Under intervjuerna så fick vi godkännande av respondenterna att 
återkomma med eventuella frågor och funderingar vilket gör att vi har kunnat 
återkomma om det var något i våra anteckningar som var oklart. 

När intervjuerna har utförts och de är klara går vi tillbaka till sjustegmodellen och 
gör nu materialet överskådligt för en bearbetning.22 Vi anser att detta är en bra grund 
för att lättare kunna arbeta sig igenom intervjuerna på ett smidigt sätt när de är så 
pass riktade mot studien i sig. 

 

2.3.3 Bearbetning 

Vad gäller bearbetningen av våra intervjuer har vi sammanställt dem genom att vi 
först läst igenom intervjuerna noggrant och delat in dem i olika grupperingar; Varför 
företagen valde Tina Thörner som föreläsare, Syftet med Tina Thörners föreläsning, 
Upplevelsen med Tina Thörners föreläsning, Likheter och skillnader mellan Tina 
Thörner och andra föreläsare, Har de tagit till sig något av Tina Thörners föreläsning, 
Motivering samt företagets förändring utifrån Tina Thörners föreläsning och Vad är 
motivation för dig? 

Denna uppdelning har vi gjort genom att vi gått igenom texterna med olika 
färgpennor och gjort markeringar för att få en lättare översikt över svarsresultaten 
från intervjuerna. 23 Därefter har vi gjort en sammanställning utifrån svaren vi har 
fått och samt skrivit om svaret kommer från en man eller kvinna för att få en lättare 
översikt som läsare. 

                                                            
19 Kylén Fråga rätt (1994) s.45‐51 
20 Ekholm, M & Fransson, A Praktisk intervjuteknik (1992) s.58 
21 Ekholm, M & Fransson, A Praktisk intervjuteknik (1992) s.59 
22 Trost, J Kvalitativa intervjuer (2005) s.29 
23 Holme & Solvang Forskningsmetodik (2008) s.142 
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Det viktigaste i bearbetningsfasen var att vi har bearbetat empirin kritiskt på det sätt 
att vi får hålla ett avstånd till vad våra respondenter har svarat. Vi hade även i åtanke 
att de kan ha känt sig pressade och kanske inte bekväma att diskutera kring ämnet. 
Utifrån detta har vi valt att ha ett kritiskt granskande när vi bearbetat intervjuerna. 

När intervjuerna presenteras i arbetet har vi valt att skriva om det är en manlig eller 
kvinnlig respondent som svarat för att underlätta för läsaren. Vi anser inte att kön är 
något som är relevant för denna studie. 

 

2.4 Analys 

Vi började med att analysera vår empiri där intervjuerna med respondenterna på 
respektive företag samt Tina Thörners intervju är inräknade. Efter detta valde vi att 
analysera kring empirin ställd mot teorin för att se vad litteraturen säger gentemot 
våra respondenters svar. Denna del av analysen är uppbyggd med hjälp utav ARCS 
modellen eftersom vår teoretiska referensram är uppbyggd utav dessa delar samt att 
vi anser att detta är relevanta delar att ta upp i analytisktsyfte. ARCS modellen24 är 
uppdelad i fyra delar: uppmärksamhet, relevans, förtroende och tillfredställelse.  

Under uppmärksamhet valde vi att studera den empiri och teori som visar hur de 
intervjuade uppmärksammat Tina Thörner och hur de gått tillväga när de 
kontaktade henne, hur de fick kunskap om att hon är ute på marknaden och 
föreläser. Detta avspeglade vi i teorin och där tog vi då fram den teori som visar hur 
en ledare eller coach arbetar samt utifrån detta kan skapa uppmärksamhet genom 
olika arbetssätt. 

Relevansen har vi analyserat på det sätt att vi tagit ut det som de intervjuade tyckte 
om förläsningen och hur relevant den var utifrån företagens syfte med föreläsningen. 
Vi valde där att även granska den teori som är inriktad på hur du skapar relevans i 
ditt arbete, till exempel såg vi till hur en människa kan skapa förtroende hos sina 
lyssnare för att kunna skapa en närhet och på så sätt komma närmare lyssnarna och 
genom detta öka motivationen. 

När det kommer till förtroende har vi fått en bild av vad intervjupersonerna på 
företaget kände för Tina Thörner samt om de fick något förtroende för henne och om 
de tagit till sig utav hennes föreläsning. I denna del valde vi att analysera kring teori 
om hur en föreläsare skapar förtroende hos sina lyssnare på olika sätt. 

Den sista delen vi gick in på var tillfredsställelse. Där analyserade vi kring hur 
lyssnarna kände efter föreläsningen och om de var nöjda med resultatet, både som 
företag och individ. För att få en starkare analys kring detta valde vi att ta in teori 

                                                            
24 Castelli, P A The leader as motivator: coach and self‐esteem builder (2008) s.5 
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3. Teori 

Under teoridelen har vi lagt upp de olika teorier som vi anser är relevanta för vår studie kring 
motivationseffekter av externa föreläsare. Vi har här tagit upp teori om coaching samt en 
motivationsdel där vi riktar in oss mer på hur man motiverar i olika lägen och slutligen den 
teori vi använt oss av när vi har utfört våra intervjuer samt hur vi har sammanställt de. 

 

Teorin är uppdelad i tre delar, Ledarskap & coachning, Motivation och Intervjuer. 
Ledarskap & coachning är en viktig del i arbetet eftersom Tina Thörner arbetar med 
coachning och för att få en klar bild presenteras litteratur från Staffan Furusten som 
vi anser är en bra källa eftersom han ser kritiskt på coachning och han kan ge sin syn 
på coaching. För att se till andra källor så har vi även refererat till forskningsartiklar 
kring coachning och hur coachning fungerar samt hur det appliceras in i företag. 

Den litteratur vi bland annat har valt är Staffan Furusten God management konsultation 
eftersom han har granskat ämnet kritiskt och vi anser att detta ger styrka till vårt 
arbete då vi har en annan vinkel på ämnet. En annan författare som valdes ut var 
Gisela Hagemann, Konsten att motivera då hon skriver om ett bonussystem som vi 
anser är intressant baserat på vårt resultat av empiri.  Även Maccoby Arbeta, Varför 
det? har varit intressant då han beskriver vad motivation är och hur människor 
agerar och reagerar.  

En forskningsartikel av Castelli The leader as motivator: coach and self‐esteem builder 
skrivs det om vilka strategier som är användbara när ledare ska motivera sina 
anställda. Även här har de använt sig utav modeller som vi anser viktiga för vår 
forskning och har därför refererat till två av dessa modeller, DAFT‐modellen samt 
ARCS‐modellen. Dessa visar på hur man kan definiera motivation som kraft och 
ARCS består av fyra faktorer astt ta hänsyn till gällande motivationens lärande 
situationer.  

En annan artikel utav Du Toit, Making sense through coaching beskriver vad coaching 
innebär, detta ansåg vi vara relevant och intressant då man får en inblick i vad en 
coach gör vilket är bra eftersom Tina Thörner är en coach. 

Jan Rollof skriver i boken Ledarskap för kreativitet mycket intressant om vad som 
generar energi och eftersom Tina Thörner förmedlar energi till sin publik anser vi 
denna information relevant.  

I Ortman, Praktisk ledning av förbättringsprocesser så har vi valt att referera till en 
modell han använder sig av därför att den speglar väldigt bra balansen för hur 
motivationen ligger på en kurva.  
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En annan modell vi anser vara relevant för vår teori visar tre delar på en arbetsplats 
som måste existera för att du ska kunna prestera det yttersta och den är gjord av 
Robbins, Organizational behavior.  

Lasse Norberg är en författare som vi har valt att gå in lite närmre på då han skriver 
om energi, och även där så har vi använt oss utav en modell i teorin då vi anser den 
passa bra in på området.   

Det finns även en del litteratur som vi har läst men som vi inte har valt att tagit med 
är Staffan Furusten, Den populära management kulturen då vi ansåg att den riktade sig 
för mycket åt företagsledning vilket vi inte är intresserade av.   

Vi har även läst andra böcker inom ämnet motivation, bland annat om motivation i 
förändringsprocess samt hur man får motivation till att till exempel sluta röka och 
dricka. Dessa är inte relevanta för oss då vi riktar oss mot motivation hos 
medarbetare på företag och hur motivation kan visa sig i organisationer.  

 

3.1 Ledarskap & coaching 

Staffan Furusten skriver om expertis och artisteri. Med expertis menar han att man 
ska vara en garanti för att vara bättre än andra på hur organisationer skulle skötas på 
bästa sätt. Men detta var något som förändrades under 1970‐talet då 
sammansättningen av kunskap, kompetens och erfarenhet som under en viss tid gav 
dem legitimitet som experter räckte inte längre till.25 

En expert menar Furusten att man är om man ansågs kunna något som 
uppdragsgivaren inte kunde. Om man hade licentiat‐ eller doktorsexamen eller 
docent‐ och professorstitlar var kraftfullare och det användes även som garanti att de 
var verkliga experter. I början av 60‐talet så var arbetade riktiga experter inom 
konslutbolag men det är något som inte längre stämmer. De ansågs då var de som 
visste bäst och de råd de gav ifrågasattes inte i regel. 

Idag vet inte konsulterna bäst, de är inte duktigare än sina klienter även om de visst 
har mer erfarenhet vad det gäller att jobba med organisationsutvecklingskaraktär. 
Idag jobbar konsulter mer med processer, de hjälper klienten att förstå problem, 
föreslå lösningar och att implementera dem. De sätter sig i bakgrunden när det 
kommer till presentationen och låter klienterna stå i fokus.26 

 

 

                                                            
25 Furusten, S God management konsultation (2003) s.15 
26 Furusten, S God management konsultation (2003) s.17 
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”För att vi skall förstå vad kärnan i modern managementkonsultation är har konsulter liknats 
vid artister som försöker skapa och underhålla illusioner som ska övertyga klienter om deras 
kvalitet och värde (Clark och Salaman, 1998) Det skulle betyda att det i mindre utsträckning 
handlar om vad deras kunnande och kompetens verkligen består av eller vilken formell 
bakgrund och utbildning de har.” 

Staffan Furusten (2003) s.19 

 

I artikeln, ”The leader as motivator: coach and self‐esteem builder” från 2008 gjordes en 
undersökning kring vilken strategi som är mest användbar för ledare att använda när 
de ska motivera sina anställda.27 De menar att personer som upptäcker 
tillfredsställelse som är baserad på deras psykolokiska behov så generar detta i att de 
gör vad som intresserar dem, detta är något som är motiverande för individen.28  
Denna insikt behöver de få genom att de känner att de har stöd från deras personliga 
behov. Om en person inte känner att de är intresserade av något så blir de inte 
motiverade eftersom de inte ser till deras eget intresse.29  

Förväntansvärdes‐ teorin används för att se de föreslagna inre och utanförliggande 
motivation. Man menar att intresse måste vara så stimulerande som möjligt för att 
motivationen ska höjas och att den sociala kontexten behöver vara organiserad för att 
kunna förse utanförliggande belöningar som är ger ett effektivt uppträdande av olika 
aktiviteter.30  

Dafts modell om hur man kan definiera motivation som en kraft oavsett om den är 
intern eller extern hos en människa. Hans modell grundas på motivationens fyra 
element: ett behov framkommer av att vilja tillfredställa ett behov, beteende som 
resulterar i att vilja tillfredställa ett behov, belöningar tillfredsställer behov både 
interna och externa, den sista är feedback som informerar om en persons arbetssätt 
var relevant och bör användas igen.31 

ARCS modellen består av fyra kategorier när det gäller motivation i lärande 
situationer: uppmärksamhet, relevans, förtroende och tillfredsställelse.32  Denna 
modell visar en specifik metod/strategi som är gjord för att se hur man motiverar när 
det är inriktat på att kunna skapa motivation när bristen ligger i att de som lyssnar 
inte känner tillräckligt, till exempel intresse eller anledningar för varför. 

Uppmärksamhet menar man med att man kan uppehålla lyssnaren oavsett 
lyssnarens nyfikenhet och stimulans.33 Med relevans menar man ur lyssnarens 

                                                            
27 Castelli, P A The leader as motivator: coach and self‐esteem builder (2008) s.1 
28 Castelli, P A The leader as motivator: coach and self‐esteem builder (2008) s.1 
29 Castelli, P A The leader as motivator: coach and self‐esteem builder (2008) s.1 
30 Castelli, P A The leader as motivator: coach and self‐esteem builder (2008) s.4 
31 Castelli, P A The leader as motivator: coach and self‐esteem builder (2008) s.4 
32 Castelli, P A The leader as motivator: coach and self‐esteem builder (2008) s.5 
33 Castelli, P A The leader as motivator: coach and self‐esteem builder (2008) s.5 
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perspektiv, det personliga behov av tillfredsställelse i relation till instruktionerna. 
Förtroende är kopplat till de sannolika begreppen av framgång och att det är upp till 
lyssnaren att avgöra. Tillfredsställelse menas med den kombinationen av externa 
belöningar och intern motivation.34 

Coaching är något som har blivit ett märkbart verktyg när det kommer till utveckling 
och det har blivit en allt viktigare faktor speciellt för att leda andra människor.35 
Coaching är inte någon passiv metod utan den är baserad på aktivt lärande. Något 
som är avgörande för coaching är att det förser den person som coachar med ett 
speciellt tillfälle för att kunna lära ut genom agerande. Att agera genom 
betydelseskapande ger den person som levererar detta feedback vilket gör att lärdom 
skapas. Lärdomen informerar även framtida betydelseskapande aktiviteter. 

En coach är oberoende och den testar nya idéer och lösningar på ett sätt som en chef 
inte kan förse med, därmed så visas betydelseskapandet och det ger möjlighet till att 
visa nya alternativ. Ett avgörande behov för framgång är att kunna anpassa, lära och 
utvecklas både individuellt och organisatoriskt.36 Det är den anpassningsbara faktorn 
på individuella och organisatoriska nivån som är mest framgångsrik eftersom andra 
metoder kring medling så är coaching den metod som kämpar emot frestelsen att 
säga till folk vad de ska och inte ska göra. 

Om betydelseskapande är menat som en utgående konversation, storytelling, 
berättelse, språklig förmåga så kommer alla att spela en stor roll i processen av att 
skapa en mening av det komplexa och den oklarhet som snurrar runt människor. 
Tekniken som en coach använder sig av är ett kraftfullt stöd i processen av 
betydelseskapande genom att de använder sig utav berättelser och metaforer. 
Betydelseskapande är en genomgående process och vi kan argumentera att 
framtiden är oförutbestämd och på grund av detta kan en coach genom utgående 
konversationer och berättelser ge mening av det oupptäckta och visa den verklighet 
vi vill uppleva. Ju bättre en coach konverserar desto bättre betydelse av den redan 
existerade omvärlden upptäcks och genom detta så uppkommer den framtida 
relateringar.37 Coachning utmanar individen att bli medveten om tolkning och 
beteckning av events.  

 

3.2 Motivation 

En människa behöver känna sig behövd för att få motivation till en förändring. Man 
behöver arbeta och man har ett beroende av att bli erkända av andra i företaget. För 
att få motivationen att hålla sig kvar hos varje individ vill man få belöningar för sitt 

                                                            
34 Castelli, P A The leader as motivator: coach and self‐esteem builder (2008) s.5 
35 Du Toit, A Making sense through coaching (2007) s.1 
36 Du Toit, A Making sense through coaching (2007) s.1 
37 Du Toit, A Making sense through coaching (2007) s.4 



 
KIN180 Malin Palm & Anna Jansson 

 

25 

arbete samt för att hålla sitt hopp uppe.38 Något man kan ta hjälp utav för att hålla 
motivationen uppe med hjälp av belöningar är att inskaffa ett belöningssystem i 
företaget. 39 Det kan vara att till exempel föra in något slags bonussystem eftersom  

”Ju mindre en människa tjänar, desto större betydelse har lönen” (Gisela Hagemann s.14). 

I boken Ledarskap för kreativitet tar de upp vad som generar energi och även här 
handlar det om uppmuntran av olika slag. Störst kraft får man om man lägger ihop 
många positiva faktorer. 

• Uppmärksamhet och uppmuntran 
• Möten 
• Utmaning, debatt och mångfald 
• Variation 
• Överblick, sammanhang och personligt bidrag 
• En nypa kaos 

Jan Rollof (2004) s.83 

Rollof menar att personer i ett företag som får beröm för en arbetsinsats eller dylikt 
generar i så otroligt mycket energi och detta leder till att medarbetarna vill förbättra 
sin prestation ytterligare, genom att öka sin skicklighet eller genom att pröva på nya 
saker på ett nytt och bättre sätt.40 

När en ledare motiverar sina anställda ökar energin i företaget och personligt 
engagemang är något som smittar av sig på andra människor.41 Man ska ha en 
arbetstillvaro där erkännande och uppmuntran är en naturlig drivkraft. 

För att få bra motivation på företaget måste de anställda trivas, och för att lyckas med 
det måste de ha personlig kontakt, förtroende, erkännande och rättvisa.42 Eftersom 
den drivande faktorn när det kommer till arbetslust är motivation.43 Man måste även 
ha en bra tillit mellan ledningen och anställda och det är inget som får försvagas 
genom för lite, för sen eller för dålig information om förändringarna.44 

Enligt Maccoby så blir människor mest motiverade om de får uttrycka sin 
personlighet, sitt hopp och sin fruktan. Han menar att man måste, för att kunna 
motivera andra till förändring, ha förståelse av drivkrafter för att sedan kunna ge 
anspråk och utveckla. 45 De företag som kan motivera andra och kan hålla sina 
medarbetare motiverade hela tiden i en förändringsprocess arbetar hårt och bra för 

                                                            
38Maccoby, M Arbeta, Varför det? (1989) s.51 
39 Hagemann, G Konsten att motivera (1990) s.14 
40 Rollof, J Ledarskap för kreativitet (2004) s.83 
41 Rollof, J Ledarskap för kreativitet (2004) s.83 
42 Hagemann, G Konsten att motivera (1990) s.14 
43 Hagemann, G Konsten att motivera (1990) s.23 
44 Hagemann, G Konsten att motivera (1990) s.20 
45 Maccoby, M Arbeta, Varför det? (1989) s. 79 
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att nå bästa resultat. 46 En medarbetare som känner ovisshet i en förändringsprocess 
skapar lätt ångest eftersom han eller hon inte känner sig delaktig.47 

När man ger ut information så skapar man ett förtroende och en trygghet hos 
företaget, men bara om den information man ger ut är riktig och trovärdig.48 Det är 
lättare att bearbeta obehagliga sanningar än ovisshet. Man måste tala om för sina 
anställda vad som kommer att hända eftersom omfattande information motverkar 
uppkomst av ogrundad motvilja. 49 Några frågor man bör besvara för att ge sina 
anställda en klar bild över vad som skall ske: 

• Vad kommer att hända 
• Vem berörs och hur 
• När händer det 
• Vem ska uttala sig innan beslutet tas 
• Vilka konsekvenser medför beslutet 
• Vem informeras om vad 

Hagemann, G (1990) Konsten att motivera s.38 

 

För att kunna motivera till en förändring så måste mål och nytta kunna beskrivas 
tydligt för de berörda. Det ger bättre förutsättningar för det arbete som deltagarna 
skall genomföra.50 För att målen ska bli så tydliga som möjligt måste man sätta vissa 
krav på dem. Enligt Ortman så ska målen vara tydliga, mätbara, utmanande, 
realistiska, avgränsande projektmål samt kvalificeringar och prioriteringar av målen. 
Detta för att skapa en så bra förutsättning som möjligt inför den nya utmaningen.  

 

 

 

 

                                                            
46 Maccoby, M Arbeta, Varför det? (1989) s.79 
47 Hagemann, G Konsten att motivera (1990) s.35 
48 Hagemann, G Konsten att motivera (1990) s.37 
49 Hagemann, G Konsten att motivera (1990) s.38 
50 Ortman, L Praktisk ledning av förbättringsprocesser (1999) s.42 
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Ortman har ett diagram över hur en motivationskurva kan se ut. Den visar när man 
är som mest motiverad och detta sker när man har en utmaning som är inspirerande 
och man tror sig kunna lyckas.51 

 

Ortman, L (1999) Praktisk ledning av förbättringsprocesser s.43 

 

En annan viktig motivationsfaktor bland människor är att kunna uppleva en social 
gemenskap på sin arbetsplats52 och några motivationshöjande redskap i 
företagsledning är ansvar, belöningar, sakskäl och relationer.53 För att ge en social 
gemenskap när det handlar om att presentera nya idéer ska man tänka på att leverera 
dem på ett psykologiskt riktig vis. Om man uttalar sig med positiva argument så 
stärker de mer än vad de skrämmer. Något man kan tänka på är att presentera 
möjligheterna och det positiva, redovisa att förändringen gagnar företaget vilket då 
leder till en tryggare arbetsplats.54 

Det skrivs mycket om hur du som anställd på ett företaget eller i en organisation ska 
bete dig och hur du som ledare ska få dina anställda att arbeta bra samt att göra de 
motiverade. Denna figur visar hur du som anställd gör ett bra jobb. Du behöver ha 
förmåga, motivation och möjlighet för att agera.55 Robbins menar att om en person 
inte utför sitt arbete på det sätt som du tror han eller hon är kapabel till så se till 
verksamheten, har den här personen rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete 

                                                            
51 Ortman, L Praktisk ledning av förbättringsprocesser (1999) s.43 
52 Maccoby, M Arbeta, Varför det? (1989) s.63 
53 Maccoby, M Arbeta, Varför det? (1989) s.81 
54 Hagemann, G Konsten att motivera (1990) s.39 
55 Robbins, S Organizational behavior (2005) s.192 
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korrekt. Du behöver ha dessa tre delar på din arbetsplats för att du ska kunna 
prestera ditt yttersta. 

 

Robbins, S (2005) Organizational behavior s.192 

 

Lasse Norberg pratar om att det är viktigt med energi i olika situationer och alla 
människor har energi som flödes i kroppen på ett speciellt sätt när det kommer till 
nya situationer man utsätts för. Energicirkeln visar hur man ska göra för att 
spänningar i kroppen inte ska ackumulera och få negativa konsekvenser.56 

Det första som händer i dig själv är att man blir medveten av situationen oavsett om 
den kommer utifrån eller inifrån, man registrerar den i medvetandet. Efter att 
situationen registrerats förbereder vi oss för handling genom att mobilisera energin. 
När vi är förberedda måste vi använda energin och utföra en adekvat handling och 
det är något vi gör automatiskt för att lösgöra energin vi mobiliserat. 

Efter dessa tre punkter börjar man känna sig avslappnad och det är då man tar 
kontakt med sig själv för att se hur man känner för att sedan gå över till den sista 
fasen som är avslut och där handlar det om att sätta punkt för medvetandet och 
börjar göra oss redo för nästa upplevelse och ännu ett varv i energicirkeln. 57 

 

 

 

                                                            
56 Norberg, L Känn dig som ledare (1986) s.90 
57 Norberg, L Känn dig som ledare (1986) s.92 
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Norberg, Lasse (1986) Känn dig som ledare s.92 

 

En undersökning har gjorts av Alexandros G. Sahinidis och John Bouris där de 
studerade anställda och lägre chefer i fem stora grekiska organisationer. Studien gick 
ut på att se om det fanns något samband mellan de anställdas effektiva utbildning 
kopplat till deras arbetsinsats och motivation till att prestera på arbetet.58 Frågor 
ställdes om deras attityd till utbildningen samt hur deras attityder till de anställda 
var.  

Deras studie visar att det direkt eller indirekt finns ett samband mellan utbildning 
och de anställdas engagemang.59 Resultatet av den här undersökningen pekar på att 
det är viktigt med verklig kvalitet och på ”training” programmen som erbjuds 
anställda, lika viktigt är effektiviteten på utbildningsprogrammet. Utbildning för 
anställda för effektivitet kommer förmodligen ha en positiv verkan på de anställdas 
tillfredsställelse, engagemang och motivation. Om man ser till resultaten ur en 
motsatt syn kan motiverade, engagerade och tillfredsställda anställda vara benägna 
till att begära att de ska lära sig mer genom utbildning (training 
programs),(förväntan och resultat) man lägger ihop dessa värden till organisationens 
mänskliga kapital. Även om motivation, tillfredsställelse på arbetsplatsen och 
engagemang har genomgåtts i forskning i över 50 år har utbildning (training) inte 
studerats vidare nå länge så chefer och ledare måste vara försiktiga med att upprätta 
en ”täckande” utbildning och det som karaktäriserar effektiv utbildning, speciellt ur 
”traineens” ögon.60  

                                                            
58 Alexandros G, S & Bouris, J Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes (2007) s.1 
59 Alexandros G, S & Bouris, J Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes (2007) s.11 
60 Alexandros G, S & Bouris, J Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes (2007) s.12 
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Den här forskningen förverkligar det starka bandet/relationen mellan den anställdes 
utbildning, effektivitet och motivation, tillfredsställelse på arbetsplatsen och 

 

 teoretiska referensram är uppbyggd med hjälp utav ARCS modellen av Castelli 
i är relevant och användbar när det kommer till vår 

 
 

lt att ta med Maccoby och hans synsätt på motivation, 
 

i 
gs 

m 
p, detta har vi valt att ta med i vår analys eftersom vi anser att energi är 

 

engagemang. Även om man inte kunde se några otvingade band/relationer indikerar
omfattningen av växelförhållanden att konceptet som undersökts är relaterade och 
att bandet/relationen måste tas på allvar av chefer såväl som akademiker. 
Undersökningen har misslyckats med att belysa området anställdas attityder, när det 
kommer till relationen till utbildningens effektivitet. Framtida undersökningar kan 
fortsätta att belysa funna relationer/band, erbjuda en större insikt, byggd på varför 
saker händer, inkludera fler parametrar i fler omfattande modeller och förbättra 
tanken (vad de var menade att komma fram till) i de existerande.61 

 

3.3 Teoretisk referensram 

Vår
eftersom denna modell anser v
analys. Denna modell tar upp de viktigaste faktorerna som vi anser ger en bra analys
för vår studie; uppmärksamhet, relevans, förtroende och tillfredsställelse. Vi har valt
att använda denna modell när vi delar upp teorierna kring vår referensram samt när 
vi analyserat teori och empiri. 

Eftersom vi delar in vår analys i fyra delar så har vi valt att anpassa vår teoretiska 
referensram därefter. Vi har va
hur människor reagerar samt olika redskap en människa bör använda sig utav när
det kommer till att öka motivationen. Även Castelli skriver om motivation och dess 
påverkan på människor samt att man måste känna ett förtroende för en person så 
kan man använda sig utav olika verktyg. Såsom både Maccoby och Castelli skriver 
även Ortman om motivation men på det sätt om hur man kan lyckas genom 
motivation samt om hur man kan reagera som medarbetare i början utav 
förändringsprocesser vilket handlar till stor del om motivation och dess påverkan. V
anser att Hagemann är relevant i vår analys eftersom hon skriver om olika sla
bonussystem en människa kan använda sig utav för att öka motivationen samt hur 
man kan skapa trovärdighet och delaktighet. Robbins tar upp om hur man kan skapa 
relevans genom att se till motivationsfaktorn, även detta anser vi relevant för vår 
analys. 

Norberg talar om energicirkeln och hur vi människor behandlar nya situationer so
dyker up
något som behövs för att skapa motivation. Furusten har vi valt att ta med i analysen
eftersom han skriver om expertis och artisteri, om hur de arbetar samt att artister är 
mer populära i branschen just nu och vad detta beror på. 

                                                            
61 Alexandros G, S & Bouris, J Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes (2007) s.12 
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Utifrån dessa teorier anser vi att vi har en grund till analys samt att vi kan analysera 
fram ett svar på vår forskningsfråga utifrån dessa ställt mot vår empiri. 
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4. Empiri 

Under empirin har vi en sammanställning av intervjuerna där man först ser vad vi hade för intervju 
frågor som stöd samt en sammanställning av alla intervjuer, hur de kände och hur de upplevde Tina 
Thörners föreläsning. 

 

4.1 Intervjuer med företag 

Vår empiri är baserad på intervjuer med företag som vi blev tilldelade av Tina 
Thörner. Vi fick 20 företag varav 10 mindre och 10 större, utav dessa valde vi ut sex 
stycken, tre mindre och tre större företag. Vi valde dessa företag för att vi ville se om 
det var någon skillnad beroende på hur stort företaget var eftersom Tina håller 
föreläsningar för allt ifrån fem personer upp till 500‐1000 personer. 

De tre stora företag vi intervjuade var Succé event, Folkspel och NCC. Vi har 
intervjuat mellan en till tre personer på respektive företag beroende på hur många 
som hade möjlighet att ställa upp på en intervju. 

På Succé event intervjuade vi en person, på Folkspel intervjuade vi tre personer och 
på NCC intervjuade vi två personer. 

Av de mindre företagen valde vi att intervjua Örebro Promotion, Svenska möten och 
Hammer & Hanborg. Även här har vi intervjuat mellan en till tre personer på varje 
företag. 

På Örebro Promotion intervjuade vi tre personer, på Svenska möten och Hammer & 
Hanborg intervjuade vi två personer på respektive företag. 

Totalt intervjuades 13 personer och eftersom vi har valt att göra kvalitativa intervjuer 
så anser vi att det är ett bra antal för att få ett tydligt empiriunderlag. Vi har under 
intervjuerna använt oss utav olika områden som har diskuterats, dessa områden är 
baserade på vårt uppdrag och vår forskningsfråga. Till varje ämnesområde har vi 
framställt frågor till hjälp för diskussionen med intervjupersonen om den skulle avta. 

 

4.1.1 Sammanställning av intervjuer med företag 

Vi har valt att sammanställa intervjuerna baserat på våra ämnesområden samt 
gemensamma faktorer som intervjupersonerna har delgett under intervjuerna. De 
olika områdena är: varför företagen valde Tina Thörner som föreläsare, syftet med 
Tina Thörners föreläsning, upplevelsen med Tina Thörners föreläsning, likheter och 
skillnader mellan Tina Thörner och andra föreläsare, har de tagit till sig något av 
Tina Thörners föreläsning, motivering samt företagets förändring utifrån Tina 
Thörners föreläsning och vad motivation är för dig? 
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4.1.1.1 Varför företagen valde Tina Thörner som föreläsare 

Varför Tina Thörner valdes ut som föreläsare för just dessa företag var något vi ansåg 
relevant för vår studie och därför var det något vi valde att diskutera med dem som var 
ansvariga för eventen. 

Ett utav företagen valde att ta in Tina Thörner eftersom de tyckte att ämnet drivkraft 
och motivation skulle ge deras kunder mer ingående information om ämnet. 

Ett annat företag valde Tina Thörner därför att hon förmedlar effektivitet, styrka och 
hon har gjort något kopplat till målgruppen.  De ville tydliggöra hur noga 
förberedelser är inför en förändring och hur man kan inspirera sina anställda.  Dessa 
var några av anledningarna till varför företaget anlitade henne, de ville ge alla en 
energikick. Företaget berättar att de är i en konstant förändring, dem hänger med 
omvärlden och ser hur det rör på sig. Därför ville dem få med de anställda på det här 
också. Om man inte förstår att företag konstant är inne i någon sorts förändring så är 
du en ”looser” anser en man på företaget.  Därför valde dem Tina Thörner som 
skulle komma och berätta om förändringar och inspiration i team.  

En anställd på ett av företagen hörde Tina Thörner för första gången på 
Relationsbåten och de blev inspirerade till att anlita Tina Thörner igen. De hyrde in 
henne vid tre olika tillfällen för tre olika kundgrupper till deras företag. De tog 
kontakt med just Tina Thörner på grund av att hon ger en sådan energi kick, du tar 
till dig en massa delar av hennes föreläsning.   

Ett företag berättar att de fick kontakt med Tina Thörner genom en talarförmedling. 
De valde Tina för att hon verkade vara inspirerande, lockande och många känner 
igen henne sen tidigare och hennes intressen spelade också in, det vill säga 
rallyområdet. 

Det var en kollega som tipsade den ansvarige på ett av företagen vi intervjuade om 
Tina Thörner, de hade hört talas om henne tidigare och samarbetet med henne 
skedde via en talarförmedling.  

Ett annat av företagen vi kontaktade hade precis gjort en omorganisering och hyrde 
in Tina Thörner till kickoffen för företaget. 

 

4.1.1.2 Syftet med Tina Thörners föreläsning 

Efter att vi diskuterat kring varför de valde Tina Thörner som föreläsare till deras företag gick 
vi djupare in i diskussionen för att ta reda på vad syftet med föreläsningen var. 

En man som intervjuades arbetade på ett event‐ bolag som på uppdrag åt ett annat 
företag annordnade föreläsningen. De hade precis haft en stor omstrukturering från 
en typisk däckfirma till ett företag inriktat mer på service och fokusen skulle ligga på 
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effektivitet. De hade en kickoff på tre dagar med en massa aktiviteter där Tina 
Thörner var den stora finalen. Syftet här var att föreläsningen skulle fokusera på 
teambuilding och vad det innebar att arbeta i grupp.   

På ett företag som anordnade föreläsningen för andra företag så menar en kvinna att 
en förändringsprocess pågår hela tiden, även på deras företag och denna föreläsning 
skulle vara till hjälp för att andra företag skulle kunna bygga på en process. 

På en annan föreläsning var syftet med föreläsningen att få inspiration och idéer hur 
man ska tänka när man ska utveckla sig själv utifrån ett kvinnligt perspektiv. Hon 
tyckte att det var intressant att lyssna till Thörner om detta eftersom hon har gjort en 
fantastisk karriär i en mansdominerad värld. 

Enligt en kvinna på ett av företagen så var syftet med föreläsningen en rolig grej, hon 
menar att de behövde en inspirationsföreläsning som skulle ingå i personalvården. 
De ville ge sina anställda en gemensam föreläsning istället för ett enskilt 
utbildningspaket. 

När ett annat företag tog in Tina Thörner så hade de nyligen gått igenom en stor 
förändringsprocess som innebar en omorganisering där de varslat människor och 
strukturerat om i företaget. De ville ta in henne under deras kickoff för att motivera 
de anställda på företaget och få dem att tänka i nya banor. De ville även att de 
anställda skulle få en ”push” på vägen in i det omorganiserade företaget. 

Ett friskvårdsprojekt som ett företag hade innebar några inspirationsföreläsningar 
per år. De vill erbjuda inspirerande föreläsningar till sina anställda och det brukar 
vara uppskattat så därför valde de att ta in Tina Thörner som gästföreläsare. 

 

4.1.1.3 Upplevelsen med Tina Thörners föreläsning 

Det var många som upplevde föreläsningen som inspirerande och att man fick sig en 
kick. En man nämnde att han kände sig peppad efter föreläsningen och att Tina 
Thörner var en glad skit och det är något som smittar av sig. Han ansåg även att 
föreläsningen var inspirerande på det sätt att målgruppen och Thörner hade samma 
gemensamma intresse, motorer och bilar. 

Det var 10 personer, åtta kvinnor och två män som sa att de efter föreläsningen 
kände sig peppade och fick sig en kick, samt att de gick från föreläsningen positiva 
och inspirerande. Två kvinnor nämnde även att de kände att de fick verktyg från 
föreläsningen för att kunna utvecklas som personer. 

En man var enligt han själv en väldigt kritisk person och försökte ofta hitta saker en 
föreläsare kunde göra annorlunda, men i detta fall blev han bara inspirerad och han 
kände efteråt att han inte kunde hitta några fel utan att allt var bra. 
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Det var endast en man som upplevde föreläsningen som osammanhängande och 
otydlig i vissa lägen och han ansåg inte att föreläsningen drevs framåt. 

I detta cirkeldiagram visar det vilken upplevelse de intervjuade fick utav Tina Thörners 
föreläsning, till exempel om den var inspirerande eller om den var osammanhängande. Vi har 
här tagit med flera åsikter från samma personer för att se vad den största känslan är efter Tina 
Thörners föreläsning. 

Positiv; 7

Inspirerad; 12Fick en kick; 5

Underhållande; 10

osammanhängande; 
1

Vi diskuterande med våra intervjupersoner om vad de kom ihåg från Tina Thörners 
föreläsning och om det fanns någonting som utmärkte sig under föreläsningen, bra 
respektive dåligt. 

En man berättar att de gjort en utvärdering av Tina Thörners föreläsning på företaget 
och att på en skala från 1‐10 så fick Tina Thörner 9,2. Hon hade gett ett bra avtryck 
och gubbarna tyckte hon var häftig berättar han. Något speciellt han kommer ihåg 
från föreläsningen var piltavlan hon pratade om. Att du ska fokusera på målet och 
att alla måste veta vart de ska för att det ska gå.  

En kvinna säger att de hade gjort en utvärdering på Tina Thörners föreläsning och av 
150 personer så var det en enda karl som inte var nöjd, han ansåg att Tina Thörner 
vara för ”klämkäck”. Hon kommer ihåg flera olika delar av föreläsningen men mest 
den personliga resan hon går igenom i med‐ och motgångar samt att allt är ditt eget 
val. Något som var bra med föreläsningen var upplägget och hon anser att Tina 
Thörner är en mästare på att engagera publiken med hjälp av dialoger och frågor.  

En man på ett företag minns hur hon berättar om sitt liv från början när hon skulle 
bli pilot till där hon är idag, kartläsare. Han minns också att man skall möta dagen 
med ett leende.  Han är en kritisk person som gillar att se om man kan göra saker 
annorlunda men i det här fallet hittade han inget, Tina Thörner är en bra föreläsare 
säger han. En annan sak som var bra enligt mannen är att Tina Thörner är en positiv 
person som ger energi och det är något som smittar av sig. Hon är väldigt proffsig på 
det hon gör. Om han ska vara lite negativ så ansåg han att väldigt mycket kretsade 
kring henne och han kunde ibland känna att det blev lite haltande. Det var ibland 
svårt att identifiera sig med henne, då han upplevde att föreläsningen handlade mer 
om Tina Thörner än att man skulle få med sig något hem. Syftet var för honom 
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oklart, var det att Tina Thörner skulle berätta om sig själv så var det bra. En annan 
sak som var dåligt med föreläsningen var att lokalen inte var den bästa, hon stod på 
ett podium vilket han inte ansåg lämpat för hennes föreläsning då hon hamna så 
långt bort från publiken. Detta ledde då till att hon fick sämre respons på hennes 
frågor till skillnad mot vad det hade kunnat vara om hon hade haft en annan 
placering säger han. Återigen beror detta på vad syftet för föreläsningen var anser 
han. 

En kvinna berättar att det som gjorde föreläsningen intressant var att Tina Thörner 
var öppen och berättade om allvarliga saker i hennes liv vilket gör det hela mer 
intressant. Något hon kommer ihåg var när Tina berättade om semestern med 
syskonbarnen hon var på, när hennes dåvarande pojkvän ringde och ville göra slut. 
Tina Thörner berättade då hur hon reagerade och det var väldigt intressant att lyssna 
på hur hon hanterade detta. Den intervjuade säger att man verkligen känner att Tina 
menar det hon säger och det blir äkta. Något hon också kommer ihåg var det som 
Tina Thörner säger om att varje dag är bra och att ingenting är omöjligt. Det var 
intressant att lyssna när hon berättade om hennes rallykarriär och om att hon ska åka 
rally tillsammans med en muslim . Kvinnan tycker det ska bli spännande att höra 
hur det går. 

Ytterligare en kvinna som intervjuades berättar att hon inte kommer ihåg något 
speciellt förutom att Tina Thörner spred glädje och var underhållande men nämner 
att det var intressant när hon tog upp kulturella saker vilket handlade mycket om att 
närma sig och förstå andra, att gå halva vägen var. Fantasiskt att lyssna på Tina 
eftersom hon har lyckats i andra kulturer där människor ser på kvinnor med andra 
ögon berättar hon.  Många män fick upp ögonen för denna föreläsning på grund av 
det här. Det som var negativt med föreläsningen var de tekniska problemen som 
uppstod men det hade ju inget med Tina och göra anser kvinnan. Lokalen var också 
dålig och det är en viktig punkt anser hon i det här sammanhanget. En bra lokal där 
man får en bra kontakt med publiken hade vart bra, Tina hade fått mer respons om 
lokalen hade vart bättre anpassad för Tinas Thörners föreläsning. 

En kvinna berättar också att hon inte kommer ihåg några detaljer från föreläsningen 
utan bara helheten.  Hon tyckte att Tina Thörner hade en otrolig drivkraft och visste 
vad hon ville under föreläsningen samt hade ett övergripande budskap. Hon anser 
det häftigt att lyssna på en kvinna som arbetar i ett mansdominerat område. Något 
dåligt var att lokalen inte var bra. Många hamnade långt bak och fick inte den 
personliga kontakten med Tina, de var bara åskådare. 

En man som intervjuades tyckte inte att upplägget kändes bra och att föreläsningen 
inte drevs framåt, till exempel att Tina Thörner ställde frågor till publiken men ingen 
visste vem hon riktade sig till. Det var det som han kommer ihåg samt att 
föreläsningen inte var tillräckligt dramaturgisk innehållsmässigt. Något positivt han 
kommer ihåg var att de skulle krama varandra varje morgon för att känna sig 
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delaktiga i företaget. Han ansåg inte att Tina Thörner var någon bra föreläsare, hon 
hade ett bra innehåll men det blev lätt platt. Tina tog upp många bra saker men han 
kände inte att föreläsningen var speciellt rolig. Det fanns några guldkorn i 
föreläsningen som hon sedan tyvärr inte följde upp.  

En man på ett annat företag berättar att Tina Thörners föreläsning sprider glädje och 
har ett bra innehåll.  Han kommer ihåg kärnan av vad hon sa att det är viktigt med 
en positiv grundinställning och att du inte skall vara rädd för att ta risker och våga.  
Han blev imponerad över hennes föreläsning men något som var mindre bra var en 
utav hennes övningar där alla skulle se på varandra och ge varandra en 
komplimang. Många ansåg detta vara obekvämt och såg ingen koppling till den 
övriga föreläsningen. 

En kvinna berättar att Tina Thörner sa många saker du inte tänker på och att det är 
just detta som gör hennes föreläsning personlig. Tina lyckades fånga alla i publiken, 
hon kommer ihåg ett tillfälle där Tina Thörner ställde en fråga som löd: Hur många 
här inne har någon gång sett en hund? En väldigt självklar fråga som hon ställde för 
att få med alla som inte lyssnade. 

En annan kvinna på ett företag kommer ihåg när Tina Thörner berättade om sin 
pappa som var rädd för att det skulle hända Tina något på grund av hennes yrkesval 
och tog därför avstånd ifrån henne. När hennes pappa sen själv råkade ut för 
händelser i vardagen utan att ha utsatts sig för extrema situationer så fick han en 
annan syn på saken. Det visar att det kan hända alla människor något säger hon, 
oavsett vad man arbetar med. Något mer som hon kommer ihåg var att man har 
kontroll över sitt eget liv och att man ska komma ihåg att det är man själv som 
bestämmer över det. Något som var bra med föreläsningen var att hon var så öppen, 
rak och att den var personlig, man kan relatera till hennes upplevelser och känslor. 
Något hon anser mindre bra var ljudet i lokalen vilket bidrog till att det stundtals var 
svårt att höra vad hon sa vilket sen kan relatera till att man inte alltid hängde med 
under föreläsningen, man missade poängen några gånger på grund av det.  En annan 
sak hon tänkte på var att det inte kändes som om hon kände publiken riktigt, många 
reagerade på vissa saker hon sa som inte alls stämde in. Efteråt har hon hört många 
med barn säga att de inte vågar ta sådana risker som Tina Thörner pratar om. Hade 
hon själv haft barn kanske hon inte skulle göra samma saker som nu säger kvinnan.  
De tyckte inte att Tina Thörner riktigt tog ställning till detta.  

En kvinna kommer mest ihåg när Tina Thörner bad två stycken frivilliga från 
publiken att komma upp och göra en samarbetsövning där de skulle lyfta en person 
från en stol med hjälp av två fingrar, med hjälp av tankens kraft. Sen kommer hon 
självklart ihåg Tinas bakgrund och historier vad det gäller ökenrallyt och att hennes 
liv går i kurvor och även de har sina motgångar. Föreläsningen var underhållande 
med mycket humor och den höll en bra linje.  
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En annan av alla de kvinnor vi intervjuade tyckte att det var intressant hur du skulle 
se dig själv som en del i helheten, hon tror inte att många hade tänkt på detta 
tidigare. Något som hon kommer ihåg från föreläsningen var att Tina Thörner tog 
upp personliga punkter som till exempel att de i företaget precis hade presenterat ett 
bra resultat. Tina Thörner frågade hur det kändes och då var det en i publiken som sa 
”Ja inte syns det i vår plånbok i alla fall.” Från det svaret förklarade Tina Thörner att 
alla är viktiga i ett företag oavsett position, att hennes mekaniker är väldigt vikiga för 
Tina i hennes team vilket hon då relaterade tillbaka till medarbetarna i företaget. 
Efter föreläsningen kände sig hon sig inspirerad, peppad och hon kände att hon hade 
lite att tänka på, Tina Thörner fick en att tänka till. Hon känner även att helheten på 
föreläsningen var bra. Hon anser att Tina var engagerad och hon var väldigt inne i 
sitt arbetssätt och det tog inte lång tid innan du kände dig involverad i hennes 
tankesätt. 

En kvinna på ett företag tycker att grundtanken med Tina Thörners föreläsning är 
kanon och hon motiverar sina åhörare genom att hon tror på sig själv och hon pratar 
mycket om att det blir vad du gör det till. Hon tycker också att hon fick ett bra 
gensvar och att det var en riktigt bra föreläsning. Tina Thörner är en bra föreläsare 
eftersom hon vågar bjuda på sig själv och att hon påpekar att hon inte är bäst på allt 
utan att hon har lär sig utav ren erfarenhet.  

 

4.1.1.4 Likheter och skillnader mellan Tina Thörner och andra föreläsare 

Något vi också var intresserade av var, vad det var som det skiljde Tina Thörner åt från andra 
föreläsare i samma genre. Här var det lite olika åsikter om huruvida hon skiljde sig från andra 
eller inte. Det kom upp både skillnader och likheter som de intervjuade kunde se. 

En man jämförde Tina Thörner med andra föreläsare och tyckte att hon var 
annorlunda på det sätt att andra föreläsare inte har varit så bra innehållsmässigt men 
att det var där Tina Thörner stack ut. 

En annan man sa att han inte tyckte att Tina Thörner skiljde sig så mycket från andra 
föreläsare han hört utan det fanns mest likheter. Han menade på att många personer 
som har sporten som tema ofta pratar om samma saker, det blir mycket 
upprepningar som till exempel mål och beteende. Han tyckte heller inte att Tina 
Thörner hade någon speciell nisch.  

Två kvinnor vi intervjuade tyckte att det fanns en stor skillnad mellan Tina Thörner 
och andra föreläsningar på det plan att Tina Thörner är ovanligt engagerad i sitt 
arbete och har en energi som lockar hela publiken samt att en utav dem tyckte att 
Tina Thörner har en annorlunda bakgrund som man kan identifiera sig med. Hon 
sätter också sin personliga prägel och hon är jordnära, en utav dem tog även upp att 
Tina Thörner spred värme omkring sig och att hon sätter sina spår genom sin 
föreläsning. 
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En kvinna berättade att hon tidigare inte har varit på några liknande föreläsningar 
inom detta ämne men hon kunde tänka sig att Tina Thörner har mycket energi och 
att hon är positiv och personlig, men något hon ifrågasatte var om Tina Thörner 
spelade eller om hon faktiskt är så i vardagen. 

En kvinna som hade tidigare erfarenheter av föreläsare inom samma ämne tyckte att 
Tina Thörner var något extra, hon nämnde att det är häftigt att lyssna på en kvinna 
som lever i en mansdominerad värld. 

En man och en kvinna tog upp att de tycker att Tina Thörner utgår mycket från sig 
själv när hon föreläser, till exempel att hon pratar om att möta dagen med ett leende 
samt om hur man hanterar motgångar och att hon kan prata om sina 
äktenskapsbekymmer.  

Det var även två kvinnor som tog upp detta med att hon utgår från sig själv och att 
hon inte är rädd för att bjuda på sig själv, hon vågar blotta sig samt att hon är bra på 
att motivera andra. 

 

4.1.1.5 Har de tagit till sig något av Tina Thörners föreläsning? 

Efter att vi diskuterat föreläsningen med de intervjuade var det några som kände att de kunde 
ta till sig olika saker som Tina Thörner sagt under sin föreläsning samt ta med sig olika 
känslor och upplevelser vilket vi tyckte var intressant. 

En man förklarade att han kände att han kunde ta till sig utav de Tina Thörner 
föreläst om, han känner inte att han kan berätta i ord vad han menar men han 
förklarar det som pricken över i:et. Enligt honom så förklarar Tina Thörner 
informationen så att man verkligen förstår vad hon menar. 

En annan man kände att han tagit till sig utav Tina Thörners föreläsning med att du 
ska möta dagen med ett leende samt hur du hanterar olika slags motgångar. 

En kvinna berättar att hon tog till sig utav de Tina Thörner berättade om att du ska se 
på sig själv i spegeln varje dag och känna hur bra du är och att du alltid ska vara 
positiv. 

En annan kvinna berättar att alla som var och lyssnade på Tina Thörner tog till sig 
utav hennes föreläsning, vilket hon ansåg vara väldigt imponerande.  

En kvinna säger att hon inte har tagit till sig något av föreläsningen men att hon 
indirekt har tänkt på är att, ”Kan Tina så kan jag”. 

Trots att en man vi intervjuade inte ansåg att Tina Thörner hade något driv så ansåg 
han sig ha tagit till sig utav föreläsningen. De som inte var så säkra på sig själva i 
företaget, som kanske inte gör sitt yttersta tog till sig detta, vilket är kanon.  

 

39 



 
KIN180 Malin Palm & Anna Jansson 

En annan man berättar att han inte konkret har känt att han har tagit till sig av 
föreläsningen. Han kan tänka på det ibland men han har inte gjort några 
förändringar ut efter hennes föreläsning.  

En kvinna beskriver för oss att hon tycker att företaget har tagit till sig utav 
föreläsningen men ändå inte, hon menar att det aldrig kan bli för mycket av sådana 
föreläsningar. Du behöver en överdos av motivationen eftersom om duvill så kan du, 
men om du inte vill så händer det inte så mycket.  

En annan kvinna anser att både hon och företaget har kunnat ta till sig av Tina 
Thörners föreläsning till en viss del, det har hänt några gånger att de refererat till 
föreläsningen när de varit i en situation där det kan ha behövts, till exempel inga 
negativa tankar på jobbet och även i privatlivet känner hon att hon har haft nytta 
utav Tina Thörners budskap.   

Tina Thörner pratade på en föreläsning om hur du kan lura kroppen när det gäller 
sömn, detta är något en kvinna vi intervjuade kommer ihåg. Oavsett hur lite du än 
har sovit så gäller det att lura kroppen när du vaknar genom att tala om för dig själv 
att du klarar av den här dagen oavsett om jag har fått i mig lite sömn eller inte. Man 
ska inte heller tänka så mycket utan istället peppa sig själv berättar hon. 

En kvinna berättar att hon tagit till sig det som Tina Thörner sagt genom att hon 
tänker på det lite då och då, men att det viktiga var helheten, att du ska bejaka dig 
själv.  

En annan kvinna berättar att hon fick insikten att du kan mer än vad du tror och att 
för att kunna bära med sig allt hon sagt skulle du ha behövt skriva ned allting inför 
framtiden.  

 

4.1.1.6 Motivering samt företagets förändring utifrån Tinas Thörners föreläsning 

Hur du ska motivera ett företag och hur en ultimat förändring skulle gå till var något som det 
rådde delade meningar om.  

En person ansåg att det var ledningen det hängde på i en förändring och att det är en 
ledningsfråga. Ledningen var tvungen att visa medarbetarna genom bevis, statistik 
och siffror för att visa vad en förändring kommer att genera i framtiden. En kvinna 
tyckte att en stark ledare är viktigt som får de anställda att känna sig trygga. En 
annan aspekt som kom upp var mål. Många ansåg att du måste veta vad du har för 
mål, och att du sedan ska dela upp det i flera delmål så att alla hänger med, det får 
inte bli ett för stort kliv på en gång. Det gäller att man ser den röda tråden igenom 
allting säger en som vi pratade med.  Man ska också involvera alla och inte komma 
och bestämma att såhär ska vi göra, utan försöka få med sig andra på det också. Det 
är  viktigt att lyssna på personalen då de är ryggmärgen i företaget. De ska känna sig 

 

40 



 
KIN180 Malin Palm & Anna Jansson 

delaktiga och ha roligt! Att vara lyhörd ansågs också som viktigt då människor 
reagerar olika på en förändring. Att kunna använda allas krafter och ha med hela 
företaget. Om det kommer naturligt och positivt så leder det till energi som i sin tur 
ger kraft åt företaget.  

En situation på ett företag som kom till tals var att på deras företag har de en bred 
gul linje innanför dörren som du måste passera för att komma in på arbetsplatsen. 
Den linjen är till för att markera att när du korsat den så är du på arbetet och här 
tränar och jobbar vi, alla anställa gör lika mycket och känner att de är på samma 
nivå. 

Att vara inspirerande, engagerad och få med alla medarbetare var något de flesta var 
överens om när de pratade om motivation och företag. Lyckas du få med alla så 
skapar det en arbetsvilja enligt en av personerna. En annan som vi intervjuade sade 
att de borde ta in någon som Tina Thörner för att höja motivationen på ett företag. En 
person berättade att han hade genomfört många förändringar då han inte haft någon 
vetskap om hur motiverade de anställda hade varit. Hans tips var att ge ut tydlig 
information och hålla en god kommunikation för att försöka motivera personalen. 
Förmedla budskapet så att alla förstår. 

För att motivera ett företag till en förändring så tycker en kvinna att man måste visa 
den positiva sidan av det hela och sen är det mycket upp till individen att själv ta 
ställning och bestämma om det är bra eller dåligt. Hur agerar du själv och vad vinner 
du är frågor du kan ställa dig. 

En kvinna anser att för att motivera ett företag till förändring ska du ta in någon 
föreläsare eftersom det motiverar på ett bra sätt. Så som världen ser ut idag så väljer 
du inte dina medarbetare utan det är något du får vänja sig vid och då tycker hon att 
det höjer gruppen med en sådan här föreläsningen. Arbetet på deras företag 
baserades mycket på indelningar till en början men hon känner att de nu är mer en 
gemensam grupp. 

En man som vi intervjuade berättade en historia om ett företag han arbetat på 
tidigare som han kände hade stark koppling till hur du som chef kan motivera dina 
anställda. Han berättade att det företaget hade en parkeringsplats utanför där alla 
som arbetade parkerade sina bilar, även chefen. Denna chef var en sådan chef som 
tyckte att du ska jobba mycket och vara delaktig och intresserad av företaget. Den 
intervjuade åkte själv till jobbet ibland på helgerna för att arbeta, tidiga morgnar och 
sena kvällar. Varje dag som han kom till jobbet oavsett tid eller dag så var det alltid 
tänt på arbetsplatsen och det var alltid någon där som arbetade. Han ansåg att det 
var en bra chef eftersom han aldrig pekat på sina anställda utan han föregick med ett 
gott exempel och det var något som de anställda tog åt sig av och de blev då mer 
intresserade och arbetsvilliga. Efter ett tag så gick chefen vidare till ett annat företag 
och han blev ersatt med en ny chef. Denna chef arbetade 9‐17 måndag till torsdag och 
på fredagar slutade han 16. När denna chef klev in i företaget och arbetade sina 
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timmar så var det därefter ingen bil på parkeringsplatsen tidiga morgnar, sena 
kvällar eller helger. 

I detta cirkeldiagram kan man se hur de intervjuade tyckte att du på bästa sätt ska kunna 
motivera ett företag, till exempel om det är upp till ledaren eller om du bör ta in en extern 
person som kommer och föreläser. Vissa personer tog upp flera aspekter och alla presenteras i 
detta diagram för att se vilka som är de största gemensamma faktorerna. 

Ledningen; 6

Uppsatta mål; 5

Delaktighet; 13
Ligga i kulturen 
på företaget; 1

Tydlig 
information; 8

Föreläsare; 2

 

Vi var lite nyfikna på om Tina Thörners föreläsning hade haft någon påverkan i 
företagen som var och lyssnade. Två företag ansåg inte att föreläsningen hade 
förändrat företaget på något vis, men en utav dem tyckte att den har helt klart stärkt 
vägen åt dem, alla har fått en insikt om vart de var på väg. Många andra ansåg att 
föreläsningen gav en kick och att de blev motiverade för stunden men att det inte 
blev mer än så medan en annan säger att det mycket väl kan ha påverkat 
människorna som var där och det kan ha ändrat deras tankesätt.  

En kvinna såg en förändring på hennes företag de första veckorna efter 
föreläsningen, alla var uppåt och glada och det blev som en nypeppning på företaget. 
Eftersom det även kom nya ansikten till företaget när det blev omorganiserat så 
kände hon att alla nu fick något gemensamt att prata om vilket gjorde att de blev mer 
sammansvetsade. 

En sådan här föreläsning är något som borde följas upp och återkomma för att ”fylla 
på” företaget med motivation och peppning säger en kvinna vi pratade med.  

 

4.1.1.7 Vad är motivation för dig? 

Många tyckte att själva begreppet motivation var svårt att förklara i ord. Många pratade om 
att du ska sätta upp mål för att känna dig motiverad och ha en drivkraft för att lyckas. 

Du måste känna att det du gör är meningsfullt för dig själv och företaget, många 
nämnde att för att lyckas med det måste du känna att du vill och kan och du måste 
känna ett engagemang. 
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Tre kvinnor nämnde ordet bekräftelse när de skulle beskriva vad motivation är för 
dem, att du måste få bekräftelse av något slag för att känna dig motiverad och även 
känna att du vill göra mer. Genom en bekräftelse ansåg de inte att de behövde få 
någon belöning utan det handlade mer om en klapp på axeln, att dem kände att de 
gjort ett bra arbete. De ansåg även att de alltid ville ha en bekräftelse oavsett om det 
var positivt eller negativt, du behöver få en reaktion och bli uppmärksammad på det 
du gjort. 

Två personer, en man och en kvinna ansåg att du måste känna glädje för att bli 
motiverad, du måste ha roligt för att kunna lyckas. Mannen ansåg också att 
delaktighet var en motivationsfaktor, att ingen får känna sig utanför.  

Det var endast en man av de vi intervjuade som inte kunde förklara vad motivation 
var. 

Detta cirkeldiagram visar i procent hur många som ansåg vad motivation innebär för dem. 
Där varje enskild uppgav en benämning var som de tyckte passade bäst in. 

Meningsfullt; 3

Drivkraft; 1

Engagemang; 2Glädje; 2

Bekräftelse; 3

Vet ej; 
1

 

4.2 Intervju med Tina Thörner 

Grund syftet till att Tina Thörner föreläser är att bidra till att andra människor börjar 
tänka utanför boxen, hon jämför det med ett hamsterhjul, att man springer i hjulet 
därför att du inte vet om något annat, du bara lever och springer i det men du 
kanske inte alltid märker att du är död inombords. Hjulet snurrar men hamstern är 
död, du gör inget utanför hamsterhjulet. 

Tina Thörner anser att hennes driv är att kunna ge andra människor drivkraft och 
nytänkande samt ge dem sandkorn . 

Skillnaden på motivation och inspiration enligt Tina Thörner är att motivation är 
något du känner, när du har en inre låga men inspiration det är något utifrån som 
kan påverka en själv. Motivation är något du skapar själv utifrån sin inre drivkraft. 
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Tina Thörner anser att hennes föreläsningar är inspirerande och att människor ska få 
en glädje med sig när de går därifrån. Hon hoppas också på att hon har kunnat dela 
ut några verktyg som de ska kunna använda genom att jämföra sig med Tina och 
tänka, kan hon så kan jag. Tina Thörners föreläsningar är en mix, för att få igång 
motivationen så måste du kunna få igång en människa men för att inspirera så kan 
du berätta en rolig historia, man skrattar och mår bra. 

Uppföljningen till föreläsningarna görs av företag som hon arbetar för till exempel 
talarforum, där hon får ta del utav uppföljningen. Hon berättar att hon ligger snitt 
4,5 till 5,0 i betyg. 

Tina Thörner själv blir motiverad av det som driver henne mest och det är när hon 
känner att hon har påverkat andra människor. Hon fylls av energi av att få 
människor att våga mer, du kan dela med sig utav sig själv till andra människor och 
du ser att de påverkas positivt. 

När Tina föreläser så är det inspiration, motivation, livsglädje och att få en kick som 
hennes föreläsningar bjuder på. Dugår på bio, ser en show eller så kan du gå på 
hennes föreläsningar. En förändring tar väldigt lång tid och du kan inte bara ta in 
Tina Thörner i två timmar för att förändra företagets situation. Hon frågar om de vill 
ha en förändring och då gör hon paket, till exempel att man ses fem gånger och 
arbetar med detta. Stegvis i förändringar till exempel damlandslaget. Istället för att 
gå och lyssna på till exempel Vikingarna så kan du gå och lyssna på Tina Thörner, 
det ska vara underhållande men ändå ge människor ett livskoncept och låta dem 
tänka till själva, det ska inte bara vara underhållning.  

Tina anser inte att hennes föreläsningar kan öka motivationseffekten över en längre 
tid men för att ge en spark i baken i vardagen, inspirationsföreläsningar är mer ett 
showtillfälle. De får en kick just då men de kanske bara håller i sig en vecka men 
någonstans längre fram så kanske det kommer tillbaka.   

När du berör så tar människor åt sig, och det är det som gör det hela så roligt, när du 
ser effekten av det jag gör. När du kommer från Tina Thörners föreläsningar så ska 
du känna att i min vardag skulle jag kunna ändra på det här och göra det här och det 
här. Om du bara strukturerar ditt liv så kan du göra så mycket mer. Det är tanken 
som styr. 

Att hon åker biltävling fortfarande är en image grej som gör att Tina Thörner får 
uppmärksamhet, sen försöker hon vara med på en tv‐grej per år för att visa sig. För 
att media är så styrande och får du ut lite av sig själv i media så får du en liten högre 
status, Hon vill inte vara med hela tiden men någon gång per år försöker hon. För att 
sälja henne. Idag kommer hennes föreläsningar som bokas mycket från mun till mun 
och genom personliga rekommendationer och sedan tipsar vidare. Dem är de bästa 
marknadsförarna och det är dem som säljer dig. Det här ger energi när du ger något 
men samtidigt får något tillbaks, det är ovärderligt. 
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Du har berört men hur gör du det? Genom att vara positiv människa. Du sprider 
positivism och det dras folk till, eftersom det är något som alla behöver.  

För att få med relevant information innan förelösningarna så ringer Tina Thörner till 
företaget och tar reda på information om företaget, hon frågar om vad situation i 
gruppen är, vilka det vänder sig emot och vad det ska handla om. Sen bygger hon in 
det i föreläsningen så gott det går. Hon kommer in där dem är.  

Hon lägger sig på den nivå som åhörarna är på för att skapa förtroende. Du måste 
våga hämta upp när det blir negativt, och vända allting till något bra. Hon älskar 
människor överhuvudtaget så det är inga problem att lägga sig på deras nivå och 
fortsätta därefter. 

Efter föreläsningen så är Tina Thörners mål att de som har lyssnat ska känna att 
wow‐ vilken energikick, och fått funderingar på att hitta sin inre låga, att det är 
tanken som styr mig. Det är mitt eget ansvar att jag skapar min lyckliga vardag.  

Engagerar en grupp gör Tina Thörner genom att ibland ställa ut självklara frågor i 
publiken så att de ska vakna till och kunna känna sig delaktiga, samt att hon gör 
övningar där du får röra lite på sig så att du hänger med och inte sitter och sover.  
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5. Analys & diskussion 

I analys och diskussion har vi valt att analysera kring empirin där respondenternas åsikter 
har analyserats samt Tina Thörners föreläsning och intervju. Vilka effekter har Tina Thörners 
föreläsningar åstadkommit hos respondenterna och kan motivationseffekten öka genom en 
extern föreläsare. Vi har sedan ställt empirin mot teorin med hjälp utav ARCS modellen för 
att få en klarare bild över hur de har uppmärksammat Tina Thörner, hade föreläsningen 
någon relevans, kände dem ett förtroende samt om dem blev tillfredställda. 

 

5.1 Analys av empiri 

Utifrån respondenterna kunde vi se ett mönster igenom alla 13 intervjuer, på det sätt 
att de alla var nöjda utifrån företagens syfte. Något mönster gällande om 
respondenterna tagit till sig utav föreläsningen fanns inte. Utifrån detta ställer vi oss 
frågan om motivationseffekten kan öka eftersom respondenterna hade delade åsikter 
om föreläsningen och dess inverkan på medarbetarna efter föreläsnings slut.  

Att Tina Thörner har en karriär inom rallyyrket var inte anledningen för företagen 
när de kontaktade henne, utifrån vad respondenterna sa var det endast en effekt för 
att locka medarbetarna till att vara engagerade under föreläsningen. Att Tina 
Thörner är en känd person genom sitt yrke är ingen hemlighet för svenska folket och 
inte heller för våra respondenter, väljer medarbetarna att medverka på föreläsningen 
på grund av hennes yrke och karriär eller är det på grund utav ämnet motivation? 

En del respondenter sa att syftet med föreläsningen från deras sida var att de ville 
förbättra teamet i företaget och att de ville ha en inspirationsföreläsning medan 
andra ansåg att det var ”en rolig grej”. Även här kan man fundera på vad syftet 
egentligen var för företagen, var det att ta hjälp utav Tina Thörners kompetenser 
eller var det på grund utav hennes kändisstämpel? Vi frågar oss detta eftersom vi 
anser att detta inte var något som visade sig tydligt utifrån våra respondenter. 

När vi intervjuade våra respondenter så svarade alla 13 personer att de använt sig 
utav det som sades på Tina Thörners föreläsning. Även här syns ett oklart mönster i 
hur de använt sig utav föreläsningen eftersom respondenterna har använt Tina 
Thörners föreläsning på olika sätt, varav två personer tänker på det hon sagt men 
inte använt det praktiskt.  

Utifrån detta syns att respondenterna har lyssnat och fått ett förtroende för Tina 
Thörner eftersom alla har kunnat ta till sig vad hon sagt, även om det bara är i form 
av personliga tankar. Angående detta anser vi att det är oklart på vilket sätt de tagit 
till sig informationen eftersom inte alla respondenter konkret kunde säga §att de 
tagit till sig utav föreläsningarna. Thörner själv säger att grunden med hennes 
föreläsning är att kunna få de som lyssnar att tänka utanför boxen, att kunna ge dem 
verktyg för att vidareutvecklas och nå sitt personliga mål. Vad vi då frågar oss är om 
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Tina Thörner verkligen har lyckats med sina föreläsningar? Eftersom respondenterna 
inte har börjat tänka utanför boxen utan känt att de har blivit motiverade och 
inspirerade. De kan heller inte direkt nämna något slags verktyg de tagit med sig 
från föreläsningen. Det enda som de flesta var överens om var att de direkt efter 
föreläsningen känt sig väldigt peppade och motiverade men att det sedan avtagit. 
Räcker det med en föreläsning på två timmar för att öka motivationseffekten eller 
behöver man längre tid genom flera tillfällen? 

Thörner själv säger62 för att du ska få igång en människa måste du få de att börja 
känna och tänka för att bli motiverad och detta gör hon genom att hon berättar 
historier om sitt eget liv utifrån erfarenheter och upplevelser. När vi sedan pratat 
med våra respondenter så kunde vi snabbt se en likhet mellan de, eftersom de flesta 
kommer ihåg berättelser och övningar som Tina Thörner gjorde under förläsningen. 
Måste man göra saker för att få folk att ta till sig? När vi diskuterade med våra 
respondenter var det sex personer som nämnde att de genom Tina Thörners 
föreläsningen tagit till sig utav övningar som Thörner använt sig utav under 
föreläsningen. Där har de känt att de har kunnat relatera dessa övningar till verkliga 
livet. Utifrån detta kan vi urskilja att det var mindre än hälften, sex av 13, som sa att 
de tagit till utav föreläsningen med hjälp utav Tina Thörners olika övningar. Under 
intervjun diskuterades även vad respondenterna minna utav föreläsningarna vilket 
resulterade i att 11 av 13 ändå sade sig komma ihåg både berättelser och övningar 
som Thörner använt sig utav.  

Skulle effekten bli annorlunda om hon endast föreläste eller måste exempel ges 
genom att öppna upp sig om sitt eget liv? Är det på grund av detta som det är så 
populärt att ta in externa föreläsare oavsett pris för att de har en historia att berätta? 

När vi frågade våra respondenter hur man på bästa sätt kan motivera medarbetare 
på ett företag svarade alla 13 att delaktighet är det som är viktigast. För att vara 
delaktig i en föreläsning som ska leda till ökning av motivation måste föreläsaren få 
med publiken på ett positivt sätt, även detta var något våra respondenter 
diskuterade. 12 personer ansåg att Tina Thörners föreläsning var inspirerande och 10 
ansåg att den var underhållande. Utifrån detta kan vi se att inspiration och 
underhållning är något som är viktigt i en motivationsföreläsning eftersom alla 13 
respondenter sade att de tagit till sig utav föreläsningen, antingen teoretiskt eller 
praktiskt. Även här kan man se mönster när det kommer till effekter av en 
föreläsning, den person som föreläser måste skapa underhållning för att 
föreläsningen ska leda till motivationsökning. De 13 respondenterna diskuterade 
även kring om föreläsningen har skapat en förändring på företaget samt om de blivit 
mer motiverade. Alla 13 svarade att de inte kunde se en förändring på längre sikt, att 
effekten efter föreläsningen inte höll sig en längre period. Utifrån detta frågar vi oss 
om det räcker att man bara har en föreläsning? Känner alla sig motiverade en längre 
                                                            
62 Intervju med Tina Thörner (2008) s.43 
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tid efter föreläsningen eller är det bara till att diskussionerna om föreläsningen 
avtagit och motivationseffekten försvunnit? Behöver ledaren på företaget kanske ta 
del utav vissa övningar Tina Thörner gjort för att hålla delaktigheten kring teamet 
uppe? 

 

5.2 Analys av empiri och teori 

Vi har använt oss utav ARCS modellen eftersom vi anser att den på ett grundligt sätt 
visar vad som är viktigt för en extern föreläsare. En extern föreläsare måste kunna 
uppmärksammas utav andra företag för att kunna dela med sig utav sina 
erfarenheter och kunskap. Relevans är något som är viktigt för en extern föreläsare 
för att få med publiken, vilket vi även kan se utifrån våra respondenters svar om att 
motivation skapas genom delaktighet samt inspiration. Precis som Tina Thörner 
använder sig utav en modell där hon visar att ”Jag”, ”Ni” och ”Laget” måste 
samspelas för att nå goda framsteg. Genom att en extern föreläsare som Tina 
Thörner, delar med sig utav egna erfarenheter och kunskaper skapas ett förtroende 
hos publiken vilket anses viktigt i motivationssammanhang. 63 För att hålla 
motivationen uppe i ett företag behöver medarbetarna känna tillfredsställelse och 
detta är något som kan skapas genom belöningar till de anställda.64 Vilket anses 
viktigt eftersom externa belöningar och intern motivation är kombinationen som 
leder till tillfredställelse.65 

 

5.2.1 Uppmärksamhet 

De olika företagen blev uppmärksammade på Tina Thörner som föreläsare på olika 
sätt, beroende på vilken situation företaget befunnit sig i. Alla sex företag vi 
intervjuade tog kontakt med Thörner eftersom de ville ha en kick in i företaget i form 
utav en föreläsning. Det var bara ett utav de sex företagen som kontaktade Tina 
Thörner på grund av en förändring på företaget. De resterande fem företagen 
kontaktade henne med anledning av evenemang eller en kickoffer på företaget och 
de behövde ha en energikick. Tre utav de sex företagen hade blivit 
uppmärksammade om Tina Thörner från tidigare föreläsningar som de själva eller 
någon annan i företaget hade upplevt. De resterande tre företagen fick upp ögonen 
för Tina Thörner på grund av hennes ämne, motivation och drivkraft. Alla sex 
företag kontaktade Tina Thörner genom en talarförmedling. 

Eftersom motivation enligt Tina Thörner handlar om en inre drivkraft, en inre låga 
och att det är något man skapar själv. Detta kan vi se en tydlig koppling till utifrån 

                                                            
63 Hagemann, G Konsten att motivera (1990) s.37 
64Maccoby, M Arbeta, Varför det? (1989) s.51 
65 Castelli, P A The leader as motivator: coach and self‐esteem builder (2008) s.5 
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Maccobys66 sätt att se på motivation, att en människa blir mer motiverad när de får 
uttrycka sin personlighet, sitt hopp och sin fruktan. För att kunna motivera andra 
måste man förstå sina inre drivkrafter och det anser vi att Tina Thörner har lyckats 
med. Hon vet hur hon ska få ut information och samt känna sig motiverad. Hon talar 
om på sina föreläsningar om hur hon är som person, hennes mål och vad som gör 
henne till den hon är idag.  

Castelli säger att ett intresse måste vara stimulerande då motivationen ska höjas och 
den sociala kontexten behöver vara organiserad för att kunna förse utanförliggande 
belöningar och som resultat ger det ett effektivt uppträdande av olika aktiviteter. 
Vad det gäller organiserad kontext när det kommer till ökning av motivation i ett 
företag, precis som respondenterna svarade, så måste alla känna sig delaktiga för att 
ett företag ska kunna utvecklas. Utifrån detta, som Castelli säger bör medarbetarna få 
belöningar för att nå effektivitet. Man kan se ett mönster gällande den sociala 
kontexten både i empiri och teori på så sätt att man måste känna sig delaktig samt att 
få tydlig information. De båda delarna ligger i kontexten och i detta fall handlar det 
om för företaget och ledaren, att få alla mot samma mål. Detta kan göras genom att ta 
in en extern föreläsare för att öka delaktigheten i företagen samt för att öka 
motivationsfaktorn. 

Coaching har blivit ett märkbart verktyg när det kommer till utveckling enligt Du 
Toit, och coaching är inte någon passiv metod utan är baserat på ett aktivt lärande 
vilket vi kan se en klar tydlighet på utifrån våra intervjuer. Enligt Du Toit så är en 
coach oberoende och testar nya idéer och lösningar på ett sätt som en chef inte kan 
förse med och på grund av detta har att cheferna på företagen har tagit in en extern 
föreläsare enligt vår mening. Enligt Furusten så är en expertis någon som har en 
utbildning i en speciell yrkeskategori av något slag, vilket kan kopplas till chefsrollen 
medans artisteri kan kopplas ihop med en coach. Enligt våra intervjuer så har det 
visat sig att respondenterna har tagit till sig utav Tina Thörners föreläsningar med 
hjälp av hennes övningar och berättelser. Detta är något som är kopplat till artisteri, 
genom att de kan testa nya idéer och lösningar, så att man kan öka 
motivationseffekten på ett annorlunda sätt än om en välutbildad person, expertis, 
håller i en föreläsning. Eftersom våra respondenter ansåg att det spelade stor roll att 
Tina Thörner använde sig utav olika övningar samt att hon delade med sig utav sitt 
eget privatliv kan vi se att artisteri har en stor effekt i företagsframgångssyfte.  

 

5.2.2 Relevans 

Alla sex företag ville använda Tina Thörner som föreläsare på grund av kicken hon 
tillför företaget. Utifrån intervjuerna kan man se att Thörners föreläsning var relevant 
för företagen, utefter deras syfte med föreläsningen eftersom 12 personer utav 14 sa 
                                                            
66 Maccoby, M Arbeta, Varför det? (1989) s. 79 
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att de har kunnat ta till sig utav Thörners föreläsning på olika sätt. De nämnde att de 
blev inspirerade och motiverade samt att en del även tog upp att de tänker tillbaka 
på vissa saker Thörner sagt eller olika exempel hon nämnt om hur du kan förstärka 
din vardag.  

Det var endast två personer som sa att de inte tagit till sig något utav Thörners 
föreläsning men har sedan nämnt att de kommer ihåg saker hon sagt och att de vid 
tillfällen kan koppla tillbaka till föreläsningen vilket vi då anser att de omedvetet har 
tagit till sig. Utifrån detta kan man se att föreläsningarna var relevanta för företagen 
eftersom de har fick ut vad de ville med föreläsningen, vilket till stor del var en 
energikick. 

Relevans är viktigt när det gäller att ta till sig information och kunna bli motiverad. 
Detta visar sig genom DAFTs modell som är grundad på motivationens fyra element. 
Ett behov framkommer av att vilja tillfredställa ett behov, beteende som resulterar i 
att tillfredställa ett behov, belöningar tillfredställer behov, både interna och externa 
och den sista är feedback som informerar om en persons arbetsätt anses relevant och 
bör användas igen. Utifrån denna modell kan vi se att Thörner har lyckats med sina 
föreläsningar eftersom hon tillfredställer beställarens behov.  

Enligt Hagemann så skapas ett förtroende och en trygghet hos företag om det ges ut 
riktig och trovärdig information och något som är relevant för ett företag är när de 
tar in en extern föreläsare. Att tänka på är att människor blir motiverade om de får 
uttrycka sin personlighet, sitt hopp och sin fruktan enligt Maccoby och det är något 
som Tina Thörner har lyckats med eftersom att många kände sig inspirerande och 
kunde relatera till henne. Vi anser att dem utifrån föreläsningen kunnat uttrycka sig 
utifrån det Thörner har berättat om eftersom de kände sig inspirerande och att de 
kunnat ta till sig det hon sagt. 

För att du som extern föreläsare ska kunna göra din föreläsning relevant för företaget 
så måste du utifrån företagets syfte se till motivationsfaktorn, möjligheterna och 
förmågan eftersom de speglar hur du uppför dig på ditt företag enligt Robbins.  Vi 
anser att detta är väldigt viktigt eftersom du behöver ha dessa delar för att kunna 
prestera ditt yttersta och för att kunna göra föreläsningen som extern föreläsare så 
relevant som möjligt så måste dessa faktorer knytas samman.  

 

5.2.3 Förtroende 

Att kunna ta till sig Tina Thörners föreläsning var det många som ansåg sig göra, det 
var flera som sa att hon var öppen och jordnära. Detta bidrog till att de kunde 
identifiera sig med henne och därför inger Tina Thörner ett förtroende. Att de flesta 
tog till sig det som Tina Thörner säger anser vi visar på ett högt förtroende då 
människor väljer att lyssna och leva efter hennes värderingar. När Thörner talar om 
sig själv och hur hon har tagit sig ditt hon är idag använder hon sig utav metaforer 
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och erfarenheter som gör människor motiverade av att lyssna på henne. Som Ortman 
skriver så blir en människa mer motiverad när han har en utmaning framför sig och 
han känner att han kan lyckas, vilket vi anser att Thörner lyckas med att förmedla till 
sina lyssnare. Maccoby beskriver även han om olika redskap, ansvar, belöningar, 
sakskäl och relationer. Även detta kan vi koppla till Thörners föreläsningar där hon 
tar ett ansvar att få alla att lyssna till det hon har att säga, hon ger belöningar till 
åhörarna genom att ta upp saker om sitt yrke och hon försöker ge ut verktyg till de 
som lyssnar i hopp om att de kan använda sig utav det i framtiden. Thörner 
använder sig utav sakskäl genom att hon skräddarsyr sina föreläsningar och hon 
skapar relation med sina lyssnare genom olika övningar för att skapa kontakt och 
självförtroende. 

Enligt Staffan Furusten så är konsulter inte bättre än sina klienter, de har bara mer 
erfarenhet inom organisationsutveckling.  Han skriver även att konsulter idag kan 
efterliknas artister som övertygar folk om deras kvalité och värde, precis som Tina 
Thörner gör. Enligt Du Toit så är det ett avgörande behov för framgång att kunna 
anpassa, lära och utvecklas både individuellt och organisatoriskt. För att göra detta 
så anser vi att en extern föreläsare måste kunna anpassa sig till olika miljöer för att 
kunna utveckla varje individ i publiken vilket vi kan se utifrån våra intervjuer att 
Tina Thörner har lyckats med.   

För att skapa ett förtroende som extern föreläsare i ett företag så måste man precis 
som Castelli skriver om, använda sig utav en utgående konversation, ”Storytelling”, 
berättelse och ha en språklig förmåga. Thörner använder sig utav sina egenskaper 
och erfarenheter kring ledarskap och som rallykartläsare vilket gör att hon får ett 
större förtroende hos sin publik. Den redan existerande omvärlden kan påträffas och 
det kan även uppkomma framtida relateringar om en coach konverserar och skapar 
betydelse med sin publik. 

 

5.2.4 Tillfredsställelse 

Utav alla personer i studien så var det 10 stycken som ansåg att Thörner var 
underhållande, sju stycken tyckte hon var positiv och 12 personer blev inspirerade. 
Endast en person ansåg att föreläsningen var osammanhängande. Utifrån detta så 
kan vi se att alla blev tillfredställda och gick hem med vad de hade förväntat sig. Då 
det var flera personer som sa flera saker så drar vi slutsatsen att alla var 
tillfredställda med ett litet undantag och det var att föreläsningen kändes 
osammanhängande för en person. 

Eftersom tillfredställelse i det här sammanhanget är kopplat till kreativitet och energi 
så måste man enligt Norberg ha koll på sin energicirkel för att kunna känna sig 
avslappnad och den första punkten är registrering av medvetandet och om 
medarbetare känner en ovisshet i en situation så skapas det lätt en ångest eftersom 
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man inte känner sig delaktig, enligt Hagemann. Utifrån detta så anser vi att det är 
väldigt viktigt att som coach kunna ge ett starkt förtroende hos publiken för att skapa 
delaktighet och kunna få en positiv genomgång av energicirkeln.  Vi anser att 
tillfredställelse i det här fallet handlar om att man känner sig betydelsefull på sitt 
företag vilket i sin tur kopplas till motivation. För att öka motivationen enligt 
Hagemann i ett företag så måste man känna ett förtroende, erkännande och rättvisa. 
Även Castelli talar om tillfredställelse som baseras på psykologiska behov och för att 
öka dessa så måste det göras något som intresserar personen och detta resulterar i 
motivation. Eftersom Tina Thörner hela tiden varierar sina föreläsningar genom att 
tala utifrån sig själv, om sina egenskaper och erfarenheter, motgångar samt hur hon 
skapar ett inre driv så anser vi att hon lyckas tillfredställa individernas psykologiska 
behov. Motivation handlar till stor del om delaktighet och detta är något som 
Thörner skapar genom att åhörarna kan relatera till henne. Samtidigt som man talar 
från sig själv så måste det finnas mål som är tydliga, mätbara, utmanade och 
realistiska vilket Ortman talar om i början av förändringsprocesser. Vi anser att man 
bör ha detta oavsett vilken situation man än befinner sig i på sitt företag. Att ha ett 
tydligt, mätbart mål som fortfarande känns utmanade men realistiskt anser vi är en 
stor motivationseffekt. 
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6. Slutsats 

Det har i den här studien visat sig att Tina Thörner är en bra föreläsare men att det 
finns saker hon behöver arbeta med för att göra sina föreläsningar ännu bättre. 
Resultaten från undersökningen visar att motivationseffekten kan öka genom en 
extern föreläsare men bara på kort sikt. För att öka effekten på längre sikt behövs 
kontinuerlig kontakt mellan föreläsare och mottagare. Den huvudsakliga frågan vi 
ville ha svar på i studien var vår forskningsfråga samt att vi ville ha svar på olika 
frågor kring Tina Thörners föreläsning för att få en grund till analysen. Vilket vi 
diskuterade med respondenterna för att få en kvalitativ empiri eftersom detta är 
något som spelade stor roll i vår studie. Vi anser att vi har fått ut bra med 
information som gick att gå vidare med och analysera. Det vi känner saknas är lite 
mer tips på hur Tina Thörner hade kunnat göra sina föreläsningar bättre, eller var det 
så att de var helt perfekta för de flesta eftersom de inte sa något annat? Eller kändes 
det orelevant att ta upp? 

Som det nämns i syftet så behövs det föreläsare som kommer in och ger företag en 
energikick och höjer gemenskapen samt motivationen till att fortsätta arbeta. Utifrån 
de svar som inkommit från våra respondenter så visar det på att en extern föreläsare 
är någonting som behövs och det bidrar till en bättre stämning hos personerna, i alla 
fall under en kortare period. 

I vårt case där vi studerade Tina Thörners föreläsningar hos olika företag kom det 
fram att många hade tagit till sig utav hennes föreläsningar, mycket på grund av att 
hon upplevs så jordnära och äkta. Vi anser att det är just därför många kan relatera 
till hennes berättelser och livshistoria.  

Genom ARCS – modellen har vi analyserat resultaten och vi anser att vi har fått fram 
viktig och relevant information som har hjälpt oss att svara på vår forskningsfråga. 
Hur företagen uppmärksammade Tina Thörner, hur relevanta hennes föreläsningar 
var utifrån företagens syfte, om hon skapade ett förtroende hos respondenterna samt 
om de kände sig tillfredsställda efter föreläsningen. Genom denna modell har vi sett 
att motivationseffekten kan öka genom olika verktyg en person kan ta del utav, att 
man bör se till energin hos människor för att skapa förståelse samt att man måste se 
till motivationsfaktorn som finns på företaget.  

För att motivationseffekten ska öka på ett företag genom en extern föreläsare anser vi 
även att ledaren på företaget redan innan föreläsningen ska skapa en delaktighet hos 
sina medarbetare för att kunna få en så pass effektfull föreläsning som möjligt. För att 
en person ska bli motiverad måste deras psykologiska behov tillfredställas. När 
personer har varit på sådana här föreläsningar får de inspiration på olika sätt genom 
det som föreläsaren har nämnt. För att det sedan ska övergå till motivation behöver 
chefen eller ledaren på företaget ha en uppföljning för att kunna tillfredställa deras 
behov. Detta för att öka motivationen på företaget. I och med detta bör ledaren 
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antingen ha fortsatta föreläsningar inom samma ämne eller ha ett möte där personal 
har möjlighet att diskutera ämnet vidare för att motiveras. 

Som man kan se i DAFTs modell där de fyra motivationselementen tas upp så kan 
man utifrån detta se att för en ökad motivationseffekt bör man utgå från att 
medarbetarna känner att de vill tillfredsställa ett behov. Detta är något som vi anser 
viktigt i motivationssyfte eftersom en människa behöver känna sig delaktig, precis 
som alla våra respondenter svarade. Delaktighet är huvudpunkten i detta 
sammanhang och det andra elementet som DAFT tar upp är att en person måste 
skapa ett beteende som resulterar i att tillfredställa behovet. Som vi skriver i 
innovationsuppdraget så behöver organisationen och människorna varandra för att 
kunna ta del utav varandras talanger, kompetens och energi. 

Men för att kunna skapa detta beteende så måste en människa känna att den även får 
belöningar som tillfredsställer deras behov och i detta fall anser vi att det handlar om 
att få upp delaktigheten för att skapa motivation. Medarbetarna måste även känna 
att de får feedback på vad de har gjort samt hur de ska använda sin information, 
genom detta anser vi att man bör koppla tillbaka till en sådan här föreläsning för att 
motivationseffekten ska styrkas på företaget. 

Vi anser att vi utifrån vår teori och empiri tydligt kan se att Tina Thörner är en bra 
föreläsare som tänker på de olika faktorerna en föreläsare bör göra när det kommer 
till att öka motivationen på ett företag. Vi anser dock Tina Thörner bör lära känna sin 
publik bättre innan hon föreläser för att skapa ett bättre förtroende till åhörarna. 
Detta på grund utav att motivation skapas genom en personlig kontakt och känna att 
ett förtroende skapas samt att betydelseskapande är ett kraftfullt stöd. Eftersom 
dessa faktorer är så pass viktiga när det handlar om att få med sig sin publik och få 
dem att bli engagerade så är detta något Thörner bör tänka på när hon lägger upp 
sina föreläsningar för att skapa en föreläsning med stor slagkraft. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån vår studie anser vi att det bör fortsätta forskas om motivationseffekten ökar 
på lång eller kortsikt efter en extern föreläsare har besökt ett företag. Eftersom detta 
är något vi har påträffat i vår empiri. Vi anser att vi har skapat en bra grund för hur 
motivationseffekten kan öka genom en extern föreläsare men att forskning kring 
varaktigheten är något som bör studeras närmare.  

För att genomföra detta anser vi att fler företag bör kontaktas och då ifrågasätta detta 
mer ingående samt kontakta olika Talarförmedlingar för en djupare och bredare 
utvärdering utav externa föreläsare. Vi anser att för att få en djupare 
forskningsgrund så bör fler externa föreläsare kontaktas och utvärderas. 
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Bilagor 
En man på ett företag 

Mannen kände att föreläsningen med Tina Thörner mest var en rolig grej eftersom de 
hade hyrt in henne för kickoff i företaget.  

Han menar på att alla företag alltid är inne i någon slags förändringsprocess och för 
att bli bättre i ett företag måste man vara extrem samt vara positiv. 

Tinas förläsning var för honom lite sisådär eftersom han inte tyckte att den var så 
tydlig i alla lägen, den kunde ibland bli osammanhängande. Upplägget kändes inte 
rätt och föreläsningen drevs aldrig framåt. Han tog som exempel att Tina ställde 
frågor till publiken men det var ingen som svarade eftersom ingen riktigt visste vem 
frågan riktade sig till. 

Det han kommer ihåg med föreläsningen var just det med att hon ställde frågor men 
att ingen svarade, det blev då att föreläsningen ofta stannade upp. Han kände inte att 
det fanns något driv och heller inte att den var tillräckligt dramaturgisk 
innehållsmässigt. Men något positivt var att han kom ihåg att hon sagt att de skulle 
krama varandra varje morgon för att känna sig delaktiga i företaget. 

Han ansåg inte Tina vara någon bra föreläsare, hon hade bra innehåll men det blev 
lätt platt. Han jämförde henne med andra föreläsare han sett och de var bra 
föreläsare men inte så mycket bra innehållsmässigt. 

Tina enligt honom tog upp många bra saker men han kände inte att föreläsningen 
var speciellt rolig. Det fanns guldkorn i föreläsningen som hon sedan tyvärr aldrig 
följde upp.  

Trots att det inte var något direkt driv i föreläsningen så kände han att de tagit till sig 
utav hennes föreläsning genom att de som kanske inte var så säkra på sig själva i 
företaget, som kanske inte alltid gör sitt yttersta tog till sig utav denna föreläsning 
vilket var kanon. 

Han berättade att på deras företag har de en bred gul linje innanför dörren som man 
måste passera för att komma in på arbetsplatsen. Den linjen är till för att när du 
korsat den så är du på arbetet och här tränar och jobbar vi, alla anställa gör lika 
mycket och känner att de är på samma nivå. 

Motivation för Mannen är glädje och roligt. Han säger att man måste ha roligt för att 
lyckas, annars går det inte och det viktigaste för honom är att alla ska känna 
delaktighet, man får inte lämna någon utanför. 

Mannen anser inte att man riktigt kan motivera anställda i ett företaget till en 
förändringsprocess. Han tycker att med rätt personal så kommer är det inget 
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problem. Han tycker heller inte att chefen ska stå och peka på vad som ska göras 
utan det är något som ska ligga i kulturen på företaget att alla är intresserade.  

Mannen berättade en historia om ett företag han arbetat på tidigare som han kände 
hade stark koppling till hur du som chef kan motivera dina anställda. Han berättade 
att det företaget hade en parkeringsplats utanför där alla som arbetade parkerade 
sina bilar, även chefen. Denna chef var en sådan chef som tyckte att man ska jobba 
mycket och vara delaktig och intresserad av företaget. Mannen själv åkte till jobbet 
ibland på helgerna för att arbeta, tidiga morgnar och sena kvällar. Varje dag som han 
kom till jobbet oavsett tid eller dag så var det alltid tänt på arbetsplatsen och det var 
alltid någon där som arbetade. Han ansåg att det var en bra chef eftersom han aldrig 
pekat på sina anställda utan han föregick med ett gott exempel och det var något 
som de anställda tog åt sig av och de blev då mer intresserade och arbetsvilliga. 

Efter ett tag så gick chefen vidare till ett annat företag och han blev ersatt med en ny 
chef. Denna chef arbetade 9‐17 måndag till torsdag och på fredagar slutade han 16. 
När denna chef klev in i företaget och arbetade sina timmar så var det därefter ingen 
bil på parkeringsplatsen tidiga morgnar, sena kvällar eller helger. 
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En man på ett företag 

På föreläsningen som mannen var på så var det ca 50/50 tjejer och killar.  

Mannen berättar att företaget fick kontakt med Tina genom en talarförmedling. 
Företaget jobbar med friskvårdsprojekt och brukar ha några 
inspirationsföreläsningar per år. De vill erbjuda inspirerande föreläsningar och det 
brukar vara uppskattat.  

Mannen berättar att de valde Tina för att hon verkade vara inspirerande, lockande 
och många känner igen henne sen tidigare och hennes intressen spelade också in det 
vill säga Rallyområdet. 

Mannen berättar att Tina Thörners föreläsningar sprider glädje och de har ett bra 
innehåll och Mannen är nöjd med hennes innehåll. 

Det Mannen kommer ihåg är kärnan i det Tina sa, att det är viktigt med en positiv 
grundinställning och att man inte skall vara rädd att ta risker och man ska våga 
chansa.  

Efter föreläsningen så kände Mannen sig inspirerad och han hade känslan av att allt 
är möjligt och han blev impad av hennes föreläsning. Han kan inte säga att något var 
dåligt men något som kanske inte lämpade sig var en av hennes övningar där man 
skulle se på varandra och ge någon en komplimang. Många tyckte det var obekvämt 
och såg inte kopplingen till övriga föreläsningen.  

Mannen berättar att han inte tycker att Tina skiljer så mycket från någon annan 
föreläsare han lyssnat på, utan det är mest likheter. Mannen menar att många av de 
sport föreläsare har samma tema och pratar om samma saker, det återkommer i varje 
föreläsning om mål och beteende och så vidare. Mannen anser inte att Tina hade 
någon speciell nisch. Det han tyckte var mest intressant var att höra om hennes 
rallykarriär och hur hon tagit sig fram där.  

Mannen har inte känt att han konkret har kunnat ta till sig det som sades. Visst kan 
han tänka på det men inte gjort några förändringar utefter hennes föreläsning. De 
andra på företaget gissar han att de såg det som en engångsgrej men att de inte har 
glömt bort vad som sades. De såg ingen koppling vidare till företaget. 

Mannen har genomfört många förändringar och kan det, men vet inte hur 
motiverade de anställda är. Det bästa sättet att motivera någon till en förändring är 
att ge tydlig information och en god kommunikation, säger Mannen. De delarna är 
viktiga och bör upprepas flera gånger för att göra det så tydligt som möjligt. Det 
gäller att förmedla budskapet så att alla förstår.  
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En kvinna på ett företag 

Folkspel har idag ca 75 anställda på hela företaget inklusive säljare och dessutom 
sitter på kontor.  

När de tog in Tina Thörner så hade de nyligen gått igenom en stor 
förändringsprocess som var en omorganisation där de varslat människor och 
strukturerat om i företaget och de ville ta in henne under deras kickoff på grund av 
att de ville motivera de anställda på företaget och få dem att tänka i nya banor. De 
ville även att de anställda skulle få en push på vägen in i de omorganiserade 
företaget. 

Kvinnan tyckte att det var en väldigt positiv föreläsning som hon kände var väldigt 
träffande och påtagligt. Hon kände att många saker tänker man inte på, enkla saker, 
som Tina tog upp som gjorde att föreläsningen blev personlig. Hon ansåg även att 
Tina lyckades fånga alla i publiken. Hon kommer ihåg ett tillfälle från förläsningen 
där Tina ställde en fråga ”Hur många här inne har någonsin sett en hund?” En 
väldigt självklar fråga, men hon ställde den för att få med dem som inte lyssnade, 
Kvinnan menar att Tina var väldigt duktig på att få med alla i föreläsningen. Hon 
tyckte att Tina var väldigt inspirerande och i helhet kanonbra. 

Efter föreläsningen tyckte hon att man blev väldigt peppad till att tänka i nya banor 
samt att man måste komma ihåg att det är tanken som styr vilka banor man ska 
placera sig i. 

Det som skiljer Tina Thörner från andra föreläsningar var i stort inget speciellt men 
Kvinnan ansåg att Tina hade en ovanligt engagemang och energi som lockade hela 
publiken samt att Tina har en väldigt annorlunda bakgrund som gör att man kan 
identifiera sig. 

Kvinnan tycker att deras företag har tagit till sig av föreläsningen men ändå inte. 
Hon menar att det aldrig kan bli för mycket av sådana här föreläsningar. Man 
behöver få en överdos av motivation eftersom om man vill kan man men om man 
inte vill så händer det inte mycket. 

Motivation för Kvinnan handlar om att sätta upp mål och jobba mot dem men 
samtidigt få någon slags belöning på slutet som ska vara som en bekräftelse på att du 
har gjort ett bra jobb, att du har lyckats! 

Kvinnan tycker att för att motivera ditt företag till en förändring så måste man ha 
tydliga uppsatta mål och en tydlig helhet, man ska lätt kunna se den röda tråden. 
Hon säger även att en stark ledare är väldigt viktigt som får med sig de anställda och 
få dem att känna sig trygga. Alla ska känna sig delaktiga och man ska i huvudsak ha 
roligt! 
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En kvinna på ett företag 

Det var en kollega som tipsade kvinnan om Tina Thörner, en som hade hört talas om 
henne och samarbetet skedde via en talarförmedling. 

Enligt kvinnan var det en rolig grej, hon menar att de behövde en 
inspirationsföreläsning som ingår i personalvård. De ville ge sina anställda en 
gemensam föreläsning istället för ett utbildningspaket. 

Kvinnan tycker att Tina var bra och positiv och inspirerande.  

Kvinnan kommer ihåg det Tina berättade om sin pappa om att han alltid var rädd att 
det skulle hända henne någonting och att han därför tog avstånd. När sedan Tinas 
pappa själv råkade ut för händelser i vardagen utan att ha utsatt sig för extrema 
situationer så fick han en annan syn på Tinas yrke. Det är något kvinnan kommer 
ihåg för det påvisar att det kan hända saker med alla människor.  

Något mer som kvinnan kommer ihåg från föreläsningen var att man har kontroll 
över sitt eget liv och att ska komma ihåg att det är man själv som bestämmer. Tina 
pratade även om att man väljer själv hur man ska se på sig själv och det var något 
som kvinnan tog till sig av. 

Efter föreläsningen så kände kvinnan sig positiv och hon känner att hon fick med sig 
bra verktyg för att kunna vidareutvecklas. 

Det som var bra med hennes föreläsning var att hon var öppen, rak och att den var 
personlig, hon talar personligt och man kan relatera till hennes upplevelser och 
känslor säger kvinnan. Hon talar på ett sätt där många kan känna igen sig.  

Det som var mindre bra var ljudet i lokalen, en gammal kyrka, vilket bidrog till att 
det stundtals var svårt att höra vad hon sa vilket sen relatera till att man inte alltid 
hängde med i det hon sa. Missa kanske poängen några gånger på grund av det.  

Något kvinnan reagerade på var att det inte kändes som om hon visste vilka hon 
föreläste för riktigt, att hon inte helt kände publiken, många reagera på vissa saker 
hon sa som inte alls stämde in… 

Kvinnan har tidigare inte vart på så många föreläsningar inom det här ämnet men 
hon tycker att Tina hade mycket energi och var positiv och personlig. Ibland kunde 
man kanske ifrågasätta om hon verkligen är sådär i vardagen, om hon är sådär 
positiv varje dag som hon påstår. 

Kvinnan tycker att hon själv och företaget har kunnat ta till sig av Tinas föreläsning 
till en viss del. Det har hänt några gånger att man refererat till föreläsningen när man 
vart i en situation där det kan ha behövts, till exempel negativ anda på jobbet och 
även i privatlivet har kvinnan haft nytta av Tinas föreläsning.  
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En kompis till kvinnan, som inte var på föreläsningen kunde hon i efterhand hjälpa i 
en speciell situation, som hon inte vill gå in på. Hon kände att hon kunde ta delar av 
Tinas föreläsningen för att kunna hjälpa sin kompis.  

Eftersom föreläsningen var i oktober så vet kvinnan ännu inte hur och om det har 
förändrat något på företaget men det får tiden utvisa säger hon. Det kan ha påverkat 
människor och det kan ha ändrat deras tankesätt. Hon säger att de får ta något möte 
om det här lite senare och kolla upp om det har förändrats något.  

Motivation för kvinnan är respons och feedback, både positiv och negativ. Man vill 
ha en reaktion på det man gör. Engagemang och påverkan. 

För att motivera ett företag till förändring så tycker kvinnan att man måste visa den 
positiva sidan av det hela och sen är det mycket upp till individen att själv ta 
ställning och bestämma om det är bra eller dåligt. Hur agerar man själv och vad 
vinner man är frågor man kan ställa sig. 

Kvinnan har hört att många pratat efteråt att om Tina Thörner hade egna barn så 
hade man kanske inte vågat allt det där som hon har gjort i sitt liv. De som har barn 
skulle aldrig utsätta sig för samma saker. De har sagt att de inte tyckte att Tina riktigt 
tog en ställning till det, att många har barn och kanske inte kan ta samma risker.  

Tajmingen med föreläsningen var perfekt tycker kvinnan. Hon säger att den kom 
samtidigt som finanskrisen så i den mörka stunden så kom föreläsningen som 
inspiration. Hon tycker att det var jättebra, kanske kunde man tänka i Tinas banor 
och se på krisen med andra ögon och på ett annat sätt. 
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En kvinna på ett företag 

Kvinnan visste knappt om att Tina Thörner skulle komma och föreläsa på företaget. 
Tina kom dit under en kickoff som de skulle ha på grund av att de gjort en 
omorganisation.  

Kvinnan kände att Tina Thörners föreläsning blev en rolig överraskning eftersom 
kvinnan är väldigt intresserad av just ämnet personlig utveckling. Företaget har 
tidigare gått dåligt och därför har de gjort en omorganisation och Tinas föreläsning, 
tyckte kvinnan hjälpte till och fungerade i deras företag, den fick dem att tänka nytt 
och ta till sig begreppet ”Varje dag är en ny dag”.  

Kvinnan upplevde föreläsningen som jätte bra, hon tyckte att man fick en kick och 
kom in i ett nytt tankesätt. Hon ansåg även att Tina kom med bra inputs till exempel 
att ”Känn inte efter så mycket” och ”Man kan lura kroppen när det kommer till 
sömn”. 

Det som kvinnan kommer ihåg mest från föreläsningen var då Tina bad två stycken 
frivilliga från publiken komma upp och göra en samarbetsövning där man skulle 
lyfta en person från en stol med hjälp av två fingrar, med hjälp av tankens kraft. Sen 
kommer hon självklart ihåg Tina Thörners bakgrund och historia vad gäller 
ökenrally och att hennes liv går i kurvor och även de har sina motgångar. 

Kvinnan tyckte inte att något var dåligt med föreläsningen. Den var underhållande 
och hade mycket humor samt att föreläsningen höll en bra linje. 

Kvinnan berättar att hon tidigare har lyssnat på andra föreläsare som till exempel 
Mia Törnblom men Tina Thörner var något extra. Hon tycker att det är häftigt att 
lyssna på Tina eftersom hon lever i en så pass mansdominerad värld och de ämnen 
hon talar om är intressanta. 

Det kvinnan har kunnat ta del utav och använt sig av efter föreläsningen är just det 
Tina tog upp om att man kan lura kroppen när det kommer till sömn. Att oavsett hur 
lite du än har sovit så gäller det att du när du vaknar ”lurar” kroppen. Om man talar 
om för sig själv att den här dagen klarar jag oavsett sömn så gör man det. Man ska 
inte tänka så mycket utan försök istället peppa sig själv. 

Kvinnan tycker att man såg en förändring på företaget de första veckorna efter 
föreläsningen, alla var uppåt och glada och det blev som en nypeppning på företaget. 
Eftersom det även kom nya ansikten till företaget när det blev omorganiserat så 
kände hon att alla nu fick något gemensamt att prata om vilket gjorde att de blev mer 
sammansvetsade. 

Motivation för kvinnan handlar om att man ska känna att man gjort ett bra gjort och 
sedan får någon slags bekräftelse för sitt arbete. Motivation handlar även om att man 
ska må bra, leva och äta rätt samt ha en balans i detta stressade samhälle. 
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Kvinnan tycker att för att motivera ett företag till förändring ska man ta in någon 
slagas föreläsare eftersom det motiverar på ett bra sätt. Så som världen ser ut idag så 
väljer man inte sina medarbetare utan det är något man får vänja sig vid och då 
tycker kvinnan att det höjer gruppen med en sådan här föreläsningen. Deras företag 
arbetade mycket indelningsvis till en början men hon känner att de nu är mer en 
grupp. Vad gäller motivation individuellt sätt så tycker kvinnan att det handlar 
mycket om att ha bra kontakt med sin chef eller ledare och ha kontinuerliga möten 
för att känna sig delaktig. 

Kvinnan tycker att en sådan här föreläsning är något som borde följas upp och 
återkomma för att ”fylla på” företaget med motivation och peppning. 
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En kvinna på ett företag 

Kvinnan tycker att Tina Thörners föreläsningen var bra och det var intressant att 
Tina sa man ska se sig själv som en del i helheten. Kvinnan tror inte att det var 
många som hade tänkt på det tidigare.  

Något som kvinnan själv kommer ihåg från föreläsningen var att Tina tog upp 
personliga punkter som till exempel att de precis i företaget hade presenterat ett 
resultat som visade att det hade gått bra. Hon frågade hur det kändes kring det och 
då var det en i publiken som sa ”Ja inte syns det i vår plånbok i alla fall.” Från det 
svaret förklarade Tina att alla är viktiga i ett företag oavsett position, att hennes 
mekaniker är väldigt vikiga för Tina i hennes team vilket hon då relaterade tillbaka 
till medarbetarna i företaget. 

Efter föreläsningen kände sig kvinnan inspirerad, peppad och man kände att man 
hade lite att tänka kring, Tina fick en att tänka till. Hon känner även att helheten på 
föreläsningen var bra. 

Kvinnan tyckte att Tina var engagerad och hon var väldigt inne i sitt arbetssätt och 
det tog inte lång tid innan man kände sig involverad i hennes tankesätt. 

Hon säger att det som Tina sa har man tagit till sig av men man tänker bara på det då 
och då men hon känner att det viktiga var helheten, att man ska bejaka sig själv. Men 
enligt kvinnan så har föreläsningen inte förändrat någonting på företaget. 

Motivation för kvinnan är att få igång ett engagemang och vara tillfredsställd. Hon 
tycker att man på bästa sätt kan motivera ett företag till förändring genom att vara 
tydlig och informativ samt att man ska veta varför man gör förändringen, man ska 
veta förutsättningarna. 
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En kvinna på ett företag 

Kvinnan upplevde föreläsningen bra, motiverande och inspirerande. Hon tyckte att 
man fick ett bra gensvar, en riktigt bra föreläsning avslutar hon med. 

Hon tycker att grundtanken med Tinas föreläsning är kanon och hon motiverar sina 
åhörare genom att hon tror på sig själv och hon pratar mycket om att det blir vad du 
gör det till. 

Kvinnan kände efter föreläsningen sig väldigt upprymd, motiverad och glad och hon 
kände att det inte finns något hon inte klarar av.  

Kvinnan har sett Tina Thörner 3 gånger under 3 olika föreläsningar och hon anser att 
Tina alltid håller god standard och man märker att hon är väldigt säker på sin sak. 
Kvinnan tycker även att alla behöver bli inspirerad. 

Kvinnan tycker att Tina är en bra föreläsare eftersom hon vågar bjuda på sig själv och 
att hon påpekar att hon inte är bäst på allt utan hon har lärt sig allt utav ren 
erfarenhet. Hon kände efter föreläsningen att man faktiskt kan mer än vad man tror 
och man skulle egentligen behövt spalta upp allt som Tina sa för att kunna bära med 
sig i framtiden.  

När vi frågar henne om hon tycker att företaget har ändrats efter föreläsningen svara 
hon med att regionen har ändrats eftersom alla fick en kick och de blev motiverade 
men hon tycker inte att man ser någon annan skillnad än så. 

Motivation för kvinnan är uppskattning, att det kan gå dåligt ibland men det gäller 
att man vänder på det och att man inte ger sig. Man behöver få någon slags 
bekräftelse som till exempel en klapp i ryggen. 

För att motivera företag till förändring så tycker kvinnan att man ska lyssna på 
personalen eftersom det är dem som är ryggmärgen i ett företag och hon avslutar 
med att de borde ta in någon som Tina Thörner för att höja motivationen på ett 
företag. 
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En man på ett företag 

Syftet med föreläsningen var att jag som event‐ bolag jobbade åt företaget, de hade 
precis haft en stor omstrukturering från en typisk däckfirma till ett företag inriktat 
mer på service och fokus ska ligga på effektivitet. De hade en kickoff på tre dagar 
med en massa aktiviteter där Tina Thörner var den stora finalen. Vikten skulle här 
ligga på teambuilding och vad det innebär att arbeta i grupp.  De som var och 
lyssnade på henne var alla chefer i kedjan.  

Valde Tina Thörner därför att hon förmedlar effektivitet, styrka och hon har gjort 
något kopplat till målgruppen.  Mannen berättar att de ville tydliggöra hur noga 
förberedelser inför en förändring och inspirera.  Dessa var några av anledningarna 
till varför de anlita henne, de ville ge alla en energikick. 

Företaget är i en konstantförändring, de hänger med omvärlden och ser hur de rör på 
sig. Därför ville mannen få med folket på det här också. Om man inte förstår att 
företag konstant är inne i någon sorts förändring så är man en looser säger mannen.  
Därför valde de Tina Thörner som skulle komma och berätta om förändringar och 
inspiration i team.  

Efter föreläsningen så fick alla göra en utvärdering på de här dagarna och det visade 
sig att på en skala från 1 till 10 så fick Tina Thörner 9,2 så det var kul. Hon hade gett 
ett bra avtryck och gubbarna tyckte hon var häftig säger mannen. 

Något som han kommer ihåg från föreläsningen var piltavlan som hon pratade om. 
Att man skulle fokusera på målet och att alla måste veta vart de ska för att det ska gå 
bra.  

Efter föreläsningen kände han sig peppad, inspirerad och glad. Tina är en glad skit 
och det smittar av sig berättar han.  

Enligt mannen var föreläsningen inspirerande, just eftersom målgruppen och Tina 
Thörner har samma intressen; motorer och bilar.  

Det som skiljer Tina från andra föreläsare är det att hon inte gör sig märkvärdig. Hon 
känns äkta och personlig när hon pratar från sig själv till exempel att hon tar upp 
sina äktenskapsbekymmer säger han. 

 Mannen säger att han har kunnat ta till sig det som Tina Thörner säger, det är liksom 
pricken över i men han kan inte peka på exakt vad det är.  Hon kan säga exakt 
samma saker som man redan har hört förut men när hon säger det trillar polletten 
ned.  

Föreläsningen förändrade inte direkt situationen på företaget men den har helt klart 
stärkt vägen åt oss, alla har fått en insikt om vart de är på väg.  

 

 

68 



 
KIN180 Malin Palm & Anna Jansson 

Mannen blir motiverad av att lyckas med någonting man har velat.  Motivation för 
mig är att sätta upp mål som kanske inte är möjliga men att man ändå känner att 
man kan lyckas med de och sträva efter dem.  Även andra människor kan inspirera 
och motivera mig.  

Det bästa sättet att motivera människor till en förändring tror jag är att man ska vara 
klar över målen. Vad vill vi, man ska ha ett mål på lång sikt och sedan dela upp det i 
etapper.  Man ska också involvera alla och inte komma och bestämma att såhär ska vi 
göra utan försöka få med sig andra på det också.  Att kunna använda allas krafter 
och ha med hela företaget. Om det kommer naturligt och positivt så leder det till 
energi som i sin tur ger kraft åt företaget.  
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En kvinna på ett företag 

Kvinnan hörde Tina Thörner för första gången på relationsbåten och hon blev 
inspirerad till att anlita Tina igen. De hyrde in henne vid tre olika tillfällen för tre 
olika kunder till Svenska möten.  

Svenska möten tog kontakt med just Tina Thörner på grund av att hon ger en sådan 
energi kick, man tar till sig en massa delar av hennes föreläsning menar kvinnan.   

Syftet varför de tog just Tina var att inom ämnet drivkraft och motivation ge våra 
kunder något inom ämnet. Kvinnan menar att en förändringsprocess pågår hela 
tiden, även på deras företag och denna föreläsning skulle vara till hjälp för att andra 
företag skulle kunna bygga på en process. 

Kvinnan upplevde föreläsningen jättebra, hon tycker att Tina ger 100 %. Hon har 
varit på Tinas föreläsningar sex gånger och den sista föreläsningen var absolut bäst 
då hon kände att Tina gav allt! De gjorde en utvärdering med alla som hade varit och 
lyssnat på föreläsningen och av de ca 150 personer som var där så var det en som var 
lite missnöjd, han ansåg Tina som lite för klämkäck.  

Hon kommer ihåg flera olika delar från föreläsningarna, mest den personliga resan 
hon går igenom i med och motgångar och det här med att allt är ditt eget val.  

Kvinnan säger att hon fick en kick efter föreläsningen som höll i sig flera dagar 
efteråt.  

Kvinnan tyckte att upplägget på Tinas föreläsning var bra och hon anser att Tina 
Thörner är en mästare på att engagera publiken med hjälp av dialoger och frågor 
som riktas till publiken för att hela tiden hålla dem motiverade till att lyssna. 

Hon tycker inte att det finns något som är dåligt med föreläsningen, inget konkret. 
Efter Tinas föreläsning ringde de runt till åhörarna för att höra vad de tyckte och 
utan cirka 150 personer var det en man som inte var så nöjd, han tyckte att Tina var 
för käck. 

Enligt kvinnan så skiljer sig Tinas föreläsning mot andra eftersom hon motiverar alla 
så bra, hon ger mycket och hon pratar om ett väldigt intressant ämne. 

Motivation för kvinnan är engagemang och personkemi och hon tycker att för att 
kunna motivera ett företag till förändring så måste ledningen förstå eftersom det är 
en ledningsfråga. Ledningen måste i sin tur visa sina medarbetare genom bevis, 
statistik och siffror för att visa vad förändringen kommer att genera i framtiden. 
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En man på ett företag 

Tina Thörner är en väldigt inspirerande person säger mannen som får folk att lyssna 
på vad hon har att säga. Det som mannen kommer ihåg var hur hon berätta om sitt 
liv från början när hon skulle bli pilot till där hon är idag är kartläsare och att man 
ska möta dagen med ett leende. Mannen tror att många behöver höra just det.  

Efter föreläsningen var mannen positiv och det var bra med tanke på att han säger att 
han är en kritisk person som alltid ser om man kan göra på ett annat sätt än det som 
sägs men i det här fallet kunde han inte hitta något han tycker Tina Thörner var bra 
som föreläsare.  

Mannen säger att om man ska vara lite negativ så tyckte han att väldigt mycket 
kretsade kring henne och det kunde han ibland känna att det blev lite haltande. Det 
var ibland svårt att identifiera sig med henne, det kändes som om föreläsningen 
handlade mer om Tina än att de syfta till att vi skulle ta med oss någonting hem. 
Men det beror på vad syftet var, det var oklart. Var syftet att höra Tina berätta om sig 
själv så var det bra.  En annan sak som var dåligt med föreläsningen var att lokalen 
inte var den bästa, Tina hamnade på ett podium vilket kanske inte lämpade sig för 
hennes föreläsning då hon hamna långt bort från publiken. Detta resulterade i att 
hon fick lite sämre respons på hennes frågor tillskillnad mot vad det skulle ha varit 
om hon hade en annan placering. Beror på syftet här med menar mannen, om hon 
skulle berätta om sig själv eller involvera publiken. 

Annars tycker mannen att Tina är en positiv person som ger energi och det är något 
som smittar av sig. Hon är väldigt proffsig och är bra på det hon gör.  

Det som kan tänkas skilja Tina Thörner från andra är att hon utgår väldigt mycket 
från sig själv menar han och det som mannen tog till sig från hennes föreläsning var 
att man ska möta dagen med ett leende, samt hur man hanterar motgångar av olika 
slag.  

Motivation definierar mannen som drivkraft. Det gäller att övervinna problem där 
motivationen är starkare än problemen, saknar man det här är det lätt att ge upp.  

Genom att sätta upp mål och vara tydlig så motiverar man på bästa sätt ett företag 
till förändring. Det gäller att alla har samma målbild och att det finns delmål. Alla 
ska vara medvetna om var de befinner sig och det gäller att vara lyhörd inför allas 
reaktioner under en förändring, alla reagerar olika.  
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En kvinna på ett företag 

Kvinnan upplevde Tina Thörners föreläsning både kul och inspirerande, hon säger 
att Tina är öppen och berättar också om allvarliga saker om hennes liv vilket gör det 
intressant.   

Något speciellt som kvinnan kommer ihåg var när Tina berättade att hon varit på 
semester med syskonbarnen och då hennes pojkvän ringde och ville göra slut. Hon 
berättade om hur hon reagerade och det var väldigt intressant att lyssna på hur hon 
hanterade det, man känner verkligen att hon menar det hon säger och det blir äkta. 

Efter föreläsningen så berättar kvinnan att hon var glad och fick hon fick sig en kick. 
Kvinnan kommer ihåg det Tina sa om att varje dag är bra och att ingenting är 
omöjligt.  

Kvinnan säger att föreläsningen var inspirerande och det var även intressant att 
lyssna när hon berättade om sig rallykarriär och hur hon berättade om att hon ska 
börja åka tillsammans med en muslim. Kvinnan säger att det ska bli spännande att 
höra hur det går. 

Det som var bra med föreläsningen enligt kvinnan var att Tina berättar historier om 
hennes liv, det blir äkta och hon tycker att hela föreläsningen var bra! 

Det som skiljer Tina från andra enligt kvinnan är att hon bjuder mycket på sig själv, 
hon vågar blotta sig och det är något som är annorlunda.  

Något som kvinnan tog till sig av var det Tina sa om att se sig själv i spegeln varje 
dag och känna hur bra man är, att man ska vara positiv! 

Motivation för kvinnan när det handlar om jobbet så är om det är omväxlande, det 
kan vara alltifrån arbetsuppgifter till miljö och människor.  

Enligt kvinnan är på bästa sätt att motivera ett företag till en förändring att vara 
inspirerande, engagerad och att man tänker på att alla medarbetare är med, annars 
faller allting.  
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En kvinna på ett företag 

Kvinnan tyckte att det var svårt att komma ihåg allt från Tina Thörners föreläsning 
eftersom det var ett tag sedan. 

Hon kände att syftet med föreläsningen för henne var att få inspiration och idéer hur 
man ska tänka när man ska utveckla sig själv utifrån ett kvinnligt perspektiv. Hon 
tyckte att det var intressant att lyssna till Tina om detta eftersom hon har gjort en 
fantastisk karriär i en mansdominerad värld. 

Kvinnan kände igen Tina Thörner sedan innan med då redan mest i 
intervjusammanhang gällande hennes sportkarriär. Hon har alltid tyckt att Tina har 
varit en glad och positiv människa och på grund av detta drog det en att gå på 
föreläsningen. Hon ser Tina som väldigt sprudlande. 

Efter föreläsningen kände kvinnan sig väldigt inspirerad och hon tyckte att Tina 
spred positiv energi till alla i publiken. Hon tyckte att man kände sig otroligt upplyft 
och man fick en kick när man lyssnade på Tina, man kände att ingenting är omöjligt. 

Kvinnan säger att hon inte kommer ihåg något speciellt från föreläsningen, inget 
konkret hon menar istället att hon kommer ihåg helheten av föreläsningen. Hon 
tyckte att Tina hade en otrolig spridande glädje och det var underhållande. Kvinnan 
tyckte att det var väldigt intressant eftersom Tina även tog upp det kulturella vilket 
handlar mycket om att närma sig och förstå andra, man måste kunna gå halva vägen 
var och detta tycker kvinnan var fantastiskt att lyssna på eftersom Tina har lyckats i 
andra kulturer där man ser kvinnor med andra ögon. Att Tina har lyckats som 
kvinnlig kartläsare är väldigt fascinerande att lyssna på säger kvinnan. På grund av 
detta så tyckte kvinnan att många män fick upp ögonen under föreläsningen. 

Kvinnan tycker att alla kan ta till sig Tina Thörners föreläsning och de gjorde även de 
när de lyssnade på henne och detta är väldigt imponerande. 

Kvinnan kände att hon var väldigt glad, inspirerad och upplyft när hon gick från 
föreläsningen, hon fick en kick, mycket gjorde att man kände sig så pass positiv på 
grund av att Tina pratar ett vanligt språk, det är inga krångligheter. 

Det enda som var negativt med föreläsningen var att Tina hade tekniska problem, 
men precis som kvinnan säger, det har inget med henne att göra. Något annat som 
kvinnan nämner är att Tina föreläste i en väldigt dålig lokal vilket hon känner är en 
väldigt viktig punkt. Man bör ha en bra lokal så man får en bra kontakt med 
publiken. I detta fall tyckte inte kvinnan att hon fick så bra kontakt med publiken 
som Tina skulle kunna ha fått, hon ställde mycket frågor men bara vissa svarade. 

Kvinnan tycker att Tina är en bra föreläsare, hon går omkring, är naturlig och hon 
använde sig utav en bra presentation med lagom mycket bilder. Kvinnan menar att 
alla gör en bra föreläsning på sitt sätt beroende på bakgrund. Det som blir trovärdigt 
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är att man har gjort resan själv. Om man jämför med en föreläsare på universitet så 
blir det annorlunda. Hon är otroligt jordnära, enkel, varm och mänsklig. Kvinnan 
kommer ihåg att hon spred värme omkring sig, vilket hon kände var unikt. Hon 
tycker att Tina hade det rent innehållsmässigt och tänket är sådant som känns igen, 
hon sätter sina spår. 

Kvinnan tänker mycket utifrån sin egen erfarenhet när hon lyssnar på föreläsare, hon 
fyller på sitt eget förråd om denna kunskap och det är en del man känner igen. Efter 
föreläsningar som denna tar man till sig mycket och sedan reflekterar man, men 
kvinnan säger att hon inte har lagt upp någon strategi att följa efter Tinas föreläsning. 

Kvinnan tycker att Tina pratar mycket om regionsutveckling, att man ska våga ta för 
sig, vad man kan för att bli bättre och vad Örebro är bra på. Man måste våga för att 
vinna, det tänket är bra i arbetslivet. Stärka självkänslan. 

Motivation för kvinnan handlar om att känna meningsfullhet, det man gör känns 
meningsfullt och rätt för ”mig”. Mer kopplat till inifrån och ut. Man måste ha en inre 
motivation. Känna att man vill och tycka att man klarar det. 

Kvinnan menar att motivera ett företag till förändring är inte enkelt, man måste ha 
en dialog, känna att alla spelar roll. Allas arbete har betydelse, oavsett vilket 
befattning man har så är alla lika viktiga. Som ledare måste man ge feedback utifrån 
organisationssammanhang för att lyckas. Viktigt att medarbetarna förstår vad som 
ska ske. Ha delmål så man kan ta ett kliv i taget och det är något som många gör fel, 
medarbetarna hänger inte med. Förändring kan vara smärtsamt och kännas som en 
otrygghet. Man vet vad man har nu men inte vad som kommer ske och det gäller för 
ledaren att vara tydlig. 
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En kvinna på ett företag 

Kvinnan berättar att hon inte kommer ihåg något speciellt från Tina Thörners 
förläsning, inget i detalj men man har fortfarande kvar helheten i huvudet. 

Kvinnan kommer inte ihåg något specifikt från förläsningen men hon kommer ihåg 
att hon blev inspirerad och hon tycker att Tina hade en otrolig drivkraft under 
föreläsningen och hon visste vad hon ville. Hon tycker även att Tina hade ett 
övergripande bra budskap men inget som kvinnan själv kan säga att hon tog till sig 
av. 

Kvinnan berättar att hon tycker att det är häftigt att lyssna på en kvinna som arbetar i 
ett mansdominerat område. 

Efter föreläsningen hade inte kvinnan någon speciellt känsla förutom att hon tyckte 
att föreläsningen var bra, inspirerande och rolig att lyssna på. 

Kvinnan kan inte säga något som var dåligt med Tinas föreläsning förutom lokalen. 
Eftersom det var många som lyssnade så hamnade en del långt bak, inklusive 
kvinnan. Hon kände på grund av detta att hon inte fick någon riktig kontakt med 
Tina utan bara kunde sitta och beskåda. 

Många andra föreläsare som kvinnan har lyssnat på har samma övergripande 
budskap som Tina men det som skiljer henne är att hon arbetar inom ett annorlunda 
område. Hon säger att alla har sin personliga prägel på sin föreläsning och hon 
tyckte att Tina inte överdrev på något sätt och hon var väldigt jordnära. 

Efter föreläsningen så pratades det en del om det i företaget, lite vad de tyckte om 
föreläsningen men inte mycket mer. Kvinnan kan inte säga att hon tagit till sig utav 
något från föreläsningen men hon säger att hon indirekt har tänkt på det och det hon 
mest känt är att ”Kan Tina så kan jag!” 

Motivation för kvinnan är när man brinner för något, man är lycklig, man gör det 
man ska och det är lätt att det går illa och det blir tråkigt om man inte kan känna 
motivation. För att lyckas motivera företag säger kvinnan att alla behöver motiveras, 
man ska få med sig alla annars får de ingen arbetsvilja. 
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