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Abstrakt: 

               När konkurrensen på arbetsmarknaden ökar så krävs det en funktionell 

strategi hos företagen för att behålla kvar kompetent personal inom 

organisationen. Genom att motivera de anställda med tydliga mål och 

klara visioner skapas goda förutsättningar för ett bra arbetsklimat. 
Syftet med studien var att undersöka hur fem medarbetare i ett 

spelutvecklingsföretag upplever motivationsstrategins konstruktion, 

funktion och inverkan. En hermeneutisk metodansats valdes och data 

samlades in genom fem halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna transkriberades, kodades och analyserades med hjälp av 

Atlas.ti och NCT-modellen. Resultatet visar på att motivationsstrategier 

upplevs vara det som skapar, leder samt bibehåller motivationen hos de 

anställda. I studien så relateras empirin till Maslows behovstrappa, 

Herzbergs tvåfaktorsteori samt Deci och Ryans’s self-determination 

teori.  
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Abstract: 

 

                       While the competition in the industry rises the need for companies to 

sustain a functional strategy to keep competent employees within the 

organization rises just as much. Trough motivation of the employees 

with distinct goals and clear visions it lays a solid foundation for a go-

od working environment. The purpose of the study is to interview five 

employees in a Game Development Studio and investigate their expe-

riences in the construction of motivation strategies, function and imp-

act. A hermeneutic method approach was chosen and data was gathered 

through five half structured qualitative interviews. The interviews were 

transcribed, coded and analyzed with the help of Atlas.ti and the NCT-

model. The results showed that motivational strategies is experi-ences 

as what creates, leads and keeps motivation on going within a company. 

In the study there are relations to the empirical data of Maslow’s hierar-

chy of needs, Herzberg’s two factor theory as well as Deci and Ryan’s 

self-determination theory. 
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Förord 

Tusen tack till samtliga fem intervjudeltagare som berikat oss med kunskap om fenomenet 

motivationsstrategi. Utan era erfarenheter så hade denna uppsats inte blivit till vad den är 

idag. 
 

Vi vill skänka ett stort tack till vår handledare Erik Lindström för din tid och ditt stöd. Tack 

för alla dina åsikter. Du har fått motvinden till att bli till vad som sporrat oss. 
 

Tack till våra närmaste familjemedlemmar som låtit oss på fri hand under både dagar, 

kvällar och helger, göra ett djupdyk i ett hav av kunskap och nå den med hjälp av ert stöd! 
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Behövs motivation när det finns passion? 

“ ..jag gick aldrig in i det här yrket för att tjäna pengar för jag visste att det inte var pengar 

utan det var rent av arbetstillfredsställelsen som jag sökte mig till det här yrket..” 

                                      -Spelutvecklare (personlig kommunikation, 5 maj 2015). 

 

Välfärd, globalisering och utveckling skapar idag positiva tankar kring dagens 

mångkulturella samhälle som alltmer suddat ut de landsgränser som finns. Idag upplevs 

samhället vara i en ständigt utvecklande miljö som i och med detta, strävar efter att få den 

essentiella kommunikationen i arbetarsamhället att fungera. Forskning idag fram förhåller 

medarbetaren som den mest centrala och betydelsefulla komponenten för organisationers 

framgång (Youssef & Luthans, 2007). Då organisationer idag kräver en alltmer mångsidig 

arbetare, upplevs medarbetarens individuella egenskaper som att arbeta effektivt och 

självständigt samt ha en god samarbetsförmåga och känna motivation vara högt värderade 

(Buble, Juras och Matic, 2014). I denna studie uppmärksammas globalisering som en 

konsekvens av en mer omfattande och konkurrerande arbetsmarknad. Detta ställer i sin tur 

högre krav på företagen för att både locka till sig samt behålla bra och kompetent personal. 

Konkurrens om duktiga samt eftertraktade medarbetare är vad som tillför organisationen sitt 

mest värdefulla vapen för att kunna skapa en lyckad och framgångsrik organisation (Buble 

et al., 2014).  

 

Idag delar flertalet forskare på begreppet motivation i två olika kategorier. Dessa benämns 

som de inre samt de yttre motivationsfaktorerna. En inre motivationsfaktor skapas utifrån 

individens egen önskan om att kunna självförverkliga, att prestera och utifrån en egen vision 

utvecklas. I motsats till detta styrs individen även av yttre motivationsfaktorer som i sin tur 

upplevs vara utanför individens egen kontroll (Hein, 2012).  

 

En vision "är en sammanfattning av det gemensamma intresse som organisationens olika 

delar ska förverkliga genom samverkan" (Wiberg, 2001, s.17). Wiberg (2001) beskriver 

visionen som ett ledningsinstrument varpå visionens syfte är att skapa ett gemensamt fokus 

inom organisationen. Visionen är vad som skapar de som medarbetaren påverkar genom sin 

arbetsuppgift och som köparen vill ha. Båda rollerna beskrivs som fundamentala när de 

kommer till att klargöra en vision. Då visionen enligt Wiberg (2001) skapas utifrån fyra 

olika värden beskrivs dessa värden utgöra vad visionen i sig skapar i relation till 

företagssamverkan. 

 

Kvalitetvärdet hos produkten beskriver Wiberg (2001) när de kommer till att tillfredsställa 

ett behov. Detta relateras i studien till de som är köpare av produkten. Genom att sträva efter 

att tillfredsställa köparens förväntningar är visionen i detta syfte ett ledningsinstrument för 

att tillfredsställa någon annan. Produktivitetsvärdet belyser de delar av visionen som kopplas 

samman till medarbetarens möjligheter till att påverka och forma fram produkten. Detta 

visar på den viktiga roll som medarbetaren har i relation till det egna skapandet. Det tredje 

värdet beskriver Wiberg (2001) i form av delaktighet. I samverkan med arbetsprestation 

beskrivs detta som medarbetarens källa för att känna motivation och engagemang för sin 
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arbetsuppgift. Upplevs det finnas brister blir både kvalitet och arbetets produktivitet 

drabbade. Lärandet beskriver Wiberg (2001) som det sista värdet och som frambringas av 

individens eget beteende. Detta värde skapar möjligheten till att medarbetaren ska kunna 

laborera i sin arbetsmiljö genom att upptäcka och att se lösningar i samverkan till stöd och 

handledning. 

 

Ett gemensamt fokus och strävan mot ett och samma mål är vad som Wiberg (2001) belyser 

vara visionens kraftfullaste moment och som gör det möjligt för företagen att kunna 

motivera sina anställda. Då syftet med visionen är att få individer att arbeta åt samma hålla 

upplevs ledaren inom motivationsforskning vara den inom organisationen som lyckas leda 

människor genom att styra dem i en specifik riktning. Ledaren beskrivs även vara den som 

inom organisationen ansvarar för individernas utveckling. Hein (2012) menar dock även på 

att medarbetaren har en väsentlig roll för att motivera sig själv då "motivation är inte bara 

vad som sker när en ledare försöker röra eller puffa på en medarbetare, utan också det som 

händer när man själv genomgår en rörelse" (Hein, 2012, s. 8). Detta upplevs vara en bra 

utgångspunkt i denna studie då Hein (2012) citat tyder på att uppkomsten av motivation inte 

endast drivs av den som leder utan också av medarbetaren själv.  

 

Att förstå vem eller vilka som upplevs inverka på motivation är en viktig komponent. Att 

sedan hitta en lyckad strategi som ska ge god effekt för att kunna upprätthålla en god 

motivation är en annan (Navarro & Arrieta, 2010). Då motivation upplevs vara en process 

som är under kontinuerlig förändring (beroende av kontext) krävs det ett effektivt verktyg 

som kan inverka positivt på motivation på arbetsplatsen. Detta betyder även att det finns mer 

eller mindre användbara metoder för att kunna inverka positivt på de anställdas motivation 

(Navarro & Arrieta, 2010). I studien studeras och tolkas begreppet “motivationstrategi”. 

Kontexten som i detta fall är företaget och de olika processerna kan beskrivas vara den del 

av arbetsfasen där motivation behövs. I relation till Navarro och Arrieta (2010) kommer den 

förändring som motivation upplevs vara skapa en central del i hur motivationsstrategin 

tillämpas i studien. I olika stadier under produkttillverkningen så behövs stöd och motivation 

för att medarbetaren ska kunna drivas framåt. Därav upplevs det även finnas en förändring i 

hur motivationsstrategi tillämpas, beroende på i vilket stadie som motivationsstrategin 

används.  

 

Motivationsstrategi är idag ett outforskat och nytt begrepp vilket i denna studie är den 

centrala del, det studeras kring företagets funktion i att kunna motivera de anställda. Då 

begreppet i sig inte upplevs vara allmänkänt så har denna studie utgått ifrån den förförståelse 

som uppsatsskrivarna hade om fenomenet innan studien påbörjades. Motivationsstrategins 

funktion upplevdes då vara ett grundläggande element på arbetsplatsen som mellan 

medarbetare och arbetsgivare ansågs ha en sporrande effekt till att öka på motivationen. 

Genom att använda motivationsstrategier i samverkan med de inre samt yttre 

motivationsfaktorerna, behövs dessa faktorer uppfyllas för att medarbetarna ska kunna nå en 

ökad motivation på arbetsplatsen. 
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Uppsatsens avgränsningar 

 

I studien har ett urval gjorts då fenomenet motivation är ett väletablerat ämne inom 

psykologi. Arbetspsykologi är en bakomliggande komponent som gett stöd till 

artikelsökningen vilket har begränsat begreppet motivation till anknytning hos arbete och 

personal. Då företaget har flera hundra anställda vore det orimligt att involvera alla i studien. 

Motivationsstrategier och dess inverkan på de som deltog i studien är det som varit centralt 

att nå kunskap om. 

 

Motivation  

 

Till en början användes begreppet motivation i relation till instinkt. Inom de 

psykodynamiska teorierna karaktäriserades beteendet till direkta kognitiva instinkter som i 

sin tur formade fram individens beteende. Dessa teorier blev starkt ifrågasatta då det ansågs 

ligga i människans natur att reagera och agera på en kognitiv känsla (Landy & Conte, 2013). 

I en studie av Joe Vitales (1953, refererad i Landy & Conte, 2013) beskrivs instinkt som ett 

beteendemönster vilket leder individen till att känna driv, motiv och behov. Som genom en 

triggande effekt ändrar på individens beteende till att utföra handlingar. Handlingar beskrivs 

vara vad som successivt blir till individens individuella mål. Dock kan det mål som finns i 

ett arbete eller i en arbetsuppgift skiljas åt menar Kaufmann och Kaufmann (2010). 

Företag och organisationer idag är beroende av att förbättra och effektivisera sig för att 

kunna konkurrera på arbetsmarknaden. För att lyckas med det så finns det ett allt större 

behov av att rekrytera medarbetare som är motiverade i sina arbeten (Buble et al., 2014). 

Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att individen behöver hitta sin motivation för att nå 

de mål som finns inom organisationen. Syftet är inte endast att få organisationer att uppnå 

målen utan också för att ledaren ska kunna motivera de anställda för att de ska kunna uppnå 

sina egna personliga mål. Hauser (2014) menar på att viljan i att arbeta och att prestera i sitt 

arbete beror dels på att individen är lojal och dels för att individen har lättare att arbeta om 

det redan finns mål inom organisationen som redan är uppsatta. Därmed upplevs drivkraften 

ligga i att kunna utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt. Då vet den anställde vad målet är och 

kan sedan successivt jobba sig dit.  

 

En organisation tjänar i flera perspektiv på att få de anställda att trivas i den. En tydlig 

aspekt av detta menar Hauser (2014) är att medarbetare i större utsträckning tenderar att vara 

desto mer produktiva när de upplever att de mår bra på sitt jobb. En anställd som är 

motiverad upplevs oftare ha en starkare anställningstrygghet, arbetstillfredsställelse och 

uppskattning. 

 

När medarbetarna känner sig motiverade på arbetsplatsen så är det därför inte endast en vinst 

för organisationen men också för den anställda (Hauser, 2014). Tidigare forskning av Di 

Pietro et al. (2014) och Hauser (2014) uppmärksammas den centrala del hos motivation som 

benämns som den inre motivationen och dess inverkan på individen. Enligt Hauser (2014) så 

kan en anställd som är motiverad genomgå en personlig utveckling och skapa ett eget 

självförverkligande. I relation till detta så menar Di Pietro et al. (2014) hur viktigt det är med 
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den kognitiva biten inom motivationsforskning då det mest betydelsefulla för en 

medarbetare är att känna uppskattning för sitt arbete. Uppskattning värderas enligt Di Pietro 

et al. (2014) högre än vad den ekonomiska motivationen gör, som exempelvis lön. 

 

Motivation triggas av olika stimuli, vilket Fernet (2012) framhäver genom att studera hur 

olika typer av motivation kan upplevas samt se olika ut. Dels upplevs motivation i relation 

till olika arbetsuppgifter i olika grader beroende på vilken typ av arbetskollegor individen 

har. Fernet (2012) har i sin studie fokuserat kring de bidragande faktorerna till varför vissa 

arbetsuppgifter upplevs vara mer betydelsefulla än andra. I sin studie kände medarbetarna 

inte lika mycket motivation inför mindre uppgifter som inte upplevdes vara lika viktiga som 

andra arbetsuppgifter då dessa inte upplevdes vara kopplade direkt till det valda yrket. En 

ökad motivation beskrivs istället att vara det som är relaterade till arbetarens huvudsakliga 

uppgifter. 

 

Vidare så visar forskning av Hortop, Wrosch och Gagné (2013) att det finns ett samband 

mellan hur individer presterat i arbetet och självbestämmande. I studien visas ett samband 

mellan eget ansvar, ökad motivation och engagemang för sitt arbete. Det upplevs också 

finnas en korrelation mellan hur mycket de går att motivera en arbetare och de tre 

arbetskaraktärerna av: självbestämmande, kompetens och samhörighet. Om medarbetaren 

upplever känna samtliga karaktärer är medarbetaren betydligt lättare att motivera. Individer 

som är motiverade upplevs i sin tur snabbare nå fram till de mål som upplevs vara viktigast 

för individen. 

 

Arbetstillfredsställelse 

 

I relation till motivation så uppkommer återkommande begreppet arbetstillfredsställelse 

inom motivationsforskning. Vukonjanski, Nikoliü, Hadžiü, Terek och Nedeljkoviü (2012) 

menar på att dessa två begrepp är nära betingade och påverkar varandra. 

Arbetstillfredsställelse innehåller dock flera olika komponenter men som samtliga berör 

delar av engagemang, omsättning, organisationskultur och motivation. Kaufmann och 

Kaufmann (2010) beskriver individen som en potentiell skapare av arbetstillfredsställelse då 

det finns en relation mellan arbetstillfredsställelse och produktivitet inom organisationen. En 

organisation beskrivs vara beroende av att ha engagerade anställda och att de känner att de 

trivs med sitt arbete. Vikten och betydelsen av att det finns arbetsuppgifter och krav som är 

individanpassade är mycket stor. Detta upplevs beskriva den essentiella bild av vad 

individuella processer gör för en organisation då den anställda först då har en möjlighet till 

att känna arbetstillfredsställelse. 

 

Taylor och Westover (2011) menar att anställda som upplever arbetstillfredsställelse 

presterar bättre på arbetet och därmed ökar på organisationens prestanda. I relation till detta 

så beskriver Buble et al. (2014) behovet av att ett företag måste producera för att klara sig i 

ett konkurrerande samhälle. I studien påvisas det finnas ett samband mellan hur de anställda 

upplever arbetstillfredsställelse och relationen som de har till sin chef. En god relation 

mellan ledare och medarbetare skapar förutsättningar för att medarbetarna i större 
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utsträckning ska uppleva en tillfredsställelse i sitt arbete. Kommunikationen emellan ledare 

och anställda uppmärksammades även i en studie av Guo, Liao, Liao, & Zhang (2014). De 

studerade hur ledaren kan med hjälp av feedback till medarbetaren höja medarbetarens 

motivation. Enligt Guo et al. (2014) finns det ett positivt samband mellan att ledaren ger 

utvecklingsrelaterad feedback och att få medarbetaren att känna arbetstillfredsställelse samt 

inre motivation. 

 

I en studie av Sultan (2012) studerades olika jobb-egenskapers positiva inverkan på 

medarbetarens arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Sultan (2012) delade upp de fem 

jobb karaktärerna i de han benämner som; varians i färdighet, uppgiftsbetydelse, 

uppgiftsidentitet, autonomi (självständigt arbete) och feedback. Studien visar på att utifrån 

de fem karaktärerna så finns den mest betydelsefullast inverkan på arbetstillfredsställelse 

och motivation beror på egenskaper hos den anställdas arbetsuppgift och möjligheten till att 

medarbetaren har ett självständigt arbete. Vidare så beskriver Taylor och Westover (2011) 

att en anställd inom en organisation har en strävan mot två saker. Förutom att uppleva en 

autonomi är det även av en stor betydelse att ha en god relation till chefen. Får 

organisationen eller företaget sina anställda nöjda med sitt arbete, så säkerställer detta att 

individen i större omsträckning vill stanna på arbetsplatsen vilket är viktigt för att kunna 

bevara bra personal. 

 

Om anställda ska kunna uppleva arbetstillfredsställelse så är det viktigt att de kan känna att 

de presterar (Di Pietro et al., 2014). Individer vill ständigt utvecklas vilket de gör i 

samverkan med nya arbetsuppgifter och nya utmaningar. Om de anställda får en möjlighet 

till att rotera inom arbetet och ha olika arbetsuppgifter så ökar arbetstillfredsställelsen (Di 

Pietro et al., 2014). Vidare så beskriver Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov och Komazheva 

(2001) att arbetstillfredsställelsen också påverkas av personliga egenskaper hos individen 

som exempelvis den anställdes självkänsla. 

 

Ledarskap 

 

I och med en ökad globalisering har detta i sin tur lett till en mångkulturell arbetsplats som 

har skapat nya förutsättningar för hur man ska gå till väga för att leda medarbetare på 

arbetsplatsen (Bedwell, Burke, Coultas och Salas, 2011). Bedwell et al. (2011) beskriver hur 

det individanpassat ledarskapet har en positiv inverkan på anställda. I och med en 

interkulturell ökning på arbetsplatsen krävs det idag en alltmer vidöppen syn på ledarskapet 

roll och funktion i samband med att den individuella individen står i fokus. Detta beskrivs 

som en viktig del av ledarskapets dimension för att lyckas leda individer. Det individuella 

ledarskapet beskrivs vara en viktig komponent för att lyckas med ett effektfullt ledarskap. 

Bedwell et al. (2011) har uppmärksammat vilka fyra områden som är kritiska för att skapa 

ett individanpassat ledarskap. Viktiga aspekter som beskrivs vara centrala är; att 

uppmärksamma de värderingar som finns inom organisationskulturen, att utbyta olika 

ledarskaps-modeller, att aktivt arbeta för att finna vad som motiverar de anställda och att i 

ett aktivt samspel jobba efter att använda sig av dessa fyra huvudområden. Att förändra 
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individers beteenden genom att individanpassa strategier för att ändra på attityder eller skapa 

ett nytt beteende är en del av ledarskapet.  

 

Gilley, Gilley och McMillan (2009) menar att en bra ledare inte är rädd för förändring och 

att de istället upplever det som positivt pågående process. Medarbetarnas motivation är dock 

vad som gör förändringen möjlig. Ledaren innehar en roll som genom sin kompetens och 

förmåga att motivera anställda, gör det för att låta de bli mer effektiva och prestera bättre. 

Kan ledaren få alla medarbetarna motiverade i samverkan med att de arbetar mot samma mål 

så resulterar detta i att organisationen presterar bättre. 

 

Gilley et al. (2009) presenterar vidare i sin forskning hur viktigt det är med en fungerande 

kommunikation på en arbetsplats. Kommunikationen är vad som beskrivs vara en essentiell 

egenskap som en ledare bör ha för att positivt inverka på sina medarbetare. Detta upplevs 

inte endast bidra till motivation men även till laganda och positiva förändringar. En ledare 

ska motivera de anställda till att arbeta bra och effektivt. Om ledaren kan få de anställda 

motiverade och att jobba åt samma håll så kommer organisationens prestation effektiviseras. 

 

Buble et al. (2014) har i sin studie relaterat olika motivationsmedel, inre och yttre, till 

ledarens funktion i att motivera. De inre faktorerna skapar möjligheter för medarbetaren att 

uppnå ett bra resultat, att nå ett mål som ledaren satt upp, att få bekräftelse på att individen 

gjort ett bra jobb och den egna uppfattningen som medarbetaren har om sitt arbete. Det 

upplevs vara positivt av ledaren att använda sig utav både yttre samt inre belöningar för att 

få medarbetarna att prestera. Materiella hjälpmedel var en ytterst effektiv motivationsfaktor 

som ledaren upplever är funktionell när det kommer till att motivera. 

 

 

Teori 
 

Maslows behovshierarki 

 

Abraham Maslow (1954/1987, refererad i Hein, 2012) beskriver hur människan drivs av 

olika typer av behov som behöver tillfredsställas. Detta anses ännu idag vara den essentiella 

del av vad Maslow ansåg vara av en betydande faktor i hans allmänt kända behovshierakiska 

trappa. Trappans funktion är att visa på hur individer laborerar i sin omgivning med syfte att 

tillfredsställa olika behov. För att uppnå, vad Maslow beskriver som tillfredställelse, sker 

detta genom att utgå ifrån att individen har en grundfunktion som driver dem att utveckla sitt 

behov inom fem olika kategorier. I en systematisk ordning visar Maslow (1954/1987, 

refererad i Hein, 2012) hur individen systematiskt vill tillfredsställa de mest livsviktiga 

behoven för att successivt närma sig de behov som ligger desto högre upp i trappan. På så 

vis kan individen komma närmare de behov som berör den individuella utvecklingen som 

Maslow beskrev vara det egna självförverkligandet. Utifrån fem olika trappsteg delar 

Maslow (1954/1987, refererad i Hein, 2012) in människans behov i olika kategorier; 

fysiologiska-, trygghet-, gemenskap-, uppskattning-, självförverkligande behovet. Som en 
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del av varje trappsteg så strävar individen att uppnå en tillfredsställelse av vartdera behovet 

för att kunna gå vidare till nästa trappsteg. Dock bör det uppmärksammas att olika behov 

kan tillfredsställas med hjälp av samma typ av verktyg. Pengar kan exempelvis tillfredsställa 

ett fysiologiskt behov som mat men även tillfredsställa behovet av uppskattning i relation till 

lönepåslag på sin arbetsplats (Hein, 2012). Det bör även uppmärksammas att ju högre 

individen lyckas komma upp i behovstrappan, desto mindre energi krävs det för att förgylla 

nästkommande trappsteg. Det betyder att de behov som Maslow beskriver vara 

grundläggande kräver en större grad av energi i och med ett större behov av uppfyllelse än 

de nästkommande behov. När varje steg upplevs vara “färdigt” så uppmärksammar 

individen nästa behov, varpå individen i större utsträckning drivs av att förgylla det behovet 

än de behov som redan är avklarat. Då en mättnad hos ett behov nått sin högsta grad kan den 

mättnadskänslan som tidigare uppfyllt ett behov försvinna om individens förutsättningar i 

vardagslivet förändras. Detta kan ske under omständigheter som exempelvis en förlust av 

pengar eller att individen plötsligt blivit avskedad från jobbet. Då behöver individen återigen 

återskapa den grad av uppfyllelse ännu en gång för att fylla det föregående trappsteget.  

 

Som en ständigt aktiv process beskriver Maslow (1954/1987, refererad i Hein, 2012) varje 

behov som viktigt, då det färdiga behovet alltid kräver en mättnadskänsla för att nå 

nästkommande steg i trappan. Detta beskriver Hein (2012) utifrån den kritiska aspekten av 

att fylla vartdera trappsteg, som en delvis komplex process då ”en person kan mycket väl 

önska att det mest basala behoven blev uppfyllda, men det är inte säkert att personen i fråga 

handlar i enlighet med detta, eftersom beteenden kan ha andra orsaker än bara 

otillfredsställda behov” (s. 76) 

 

 

 

 
 

Figur 1 Maslows behovshierarki (efter Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 134) 
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Herzbergs tvåfaktorsteori 

 

Frederick Herzberg grundade tvåfaktors-teorin som även är kallad för motivations- och 

hygienfaktors-teorin. Herzberg (1974) gör en distinkt skillnad mellan olika faktorer som 

påverkar hur individen upplever arbetstillfredsställelse samt de faktorer som påverkar 

individen till att inte känna någon arbetstillfredsställelse. Dessa delar han in i motivations- 

och hygienfaktorer. Utgångspunkten i de skilda kategorierna är arbetsattityd och motivation. 

I motivationsfaktorerna ingår den individuella prestationen, ansvar på arbetsplatsen, att få 

beröm, att inneha ett intressant arbete samt att känna att arbetet skapar utveckling och 

tillväxt. I hygienfaktorerna kategoriseras olika delar som policy, lön, arbetsvillkor och 

administration Vidare så beskriver Herzberg (1974) att hygienfaktorerna inte påverkar 

individen på det sättet att han eller hon inte känner känslor av arbetstillfredsställelse. 

 

Herzberg (1959, refererad i Kaufmann & Kaufmann, 2010) beskriver lönen som en 

komponent som i relation till motivation varken skapar eller höjer motivationen hos en 

medarbetare. Om däremot medarbetaren inte får någon lön så kommer detta leda till 

vantrivsel. I de fall motivationsfaktorer saknas så kan individen ändå ha en känsla av 

välbehag. De olika motivation- och hygienfaktorerna är enligt Herzberg hierarkiskt ordnade 

då en anställd hellre vill känna att den presterar bra på arbetet än att den växer, även om 

båda är motivationsfaktorer. Och på samma sätt så är företagspolicyn bland 

hygienfaktorerna och administration viktigare än säkerheten (Herzberg, 1974). 

 
                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 Figur 2 Herzberg’s tvåfaktorsteori (efter Herzberg, 1974) 
 

 

 

Self-determination theory 

 

Under 1970-talet så presenterade Deci och Ryan sin motivationsteori. Men det var först 

under mitten av 1980-talet som Self-determination theory (SDT) verkligen växte fram (Deci 

& Ryan, 2008). Deci och Ryan (2000) menar att motivationen finns hos människan redan 

vid födseln och som individen har ett stort behov av under hela sin utveckling. Teorin går ut 

HYGIEN-

FAKTORER 

MOTIVATIONS

-FAKTOR 

 

OKEJ NIVÅ AV 

ARBETSTILLFREDSSTÄL-

LELSE 

 

GOD NIVÅ AV 

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 



 

 

14 

på att individen har ett självbestämmande och att motivation skapas när personen känner 

kompetens, självständighet och samhörighet. Dessa tre element utgör tillsammans grunden 

för den inre motivation och det är då tillfredsställelse kan skapas (Deci & Ryan, 2000).  

Vidare så beskriver Deci och Ryan (2000) att självbestämmande är när individen gör eller 

utför något för att han eller hon vill eller har ett eget intresse för det. Inte för att individen ser 

någon slags belöning i andra änden. Deci och Ryan (2000) menar att det finns skillnader i 

motivationens olika element och benämner dessa som inre- och yttre motivationsfaktorer.  

 

De inre faktorerna är de som skapar tillfredsställelse hos individen och som förekommer i 

relation till samhörighet, mål och utveckling. Yttre motivationsfaktorer kan vara att 

individen inte kan bestämma själv och får göra saker som inte är roliga eller ansvara för 

något som individen inte vill. De blir alltså styrda. Yttre motivationsfaktorer kan inverka på 

självbestämmande. Motivationen sänks när någon bestämmer eller kontrollerar individen. 

Individen känner då sig pressad i sina känslor, tankar och i sitt beteende. Vilket leder till en 

motivations sänkning. Behovet av motivation samt vad som motiverar en individ skiljer sig 

åt, då det som motiverar en person behöver inte nödvändigtvis motiverar en annan (Deci och 

Ryan, 2008). 

 

Teorier och artiklar idag upplevs spreta åt många olika håll när det kommer till 

motivationens fördelar, begränsningar, struktur och hur individen upplever och styrs av den. 

Komplexiteten av fenomenet uppges i tidigare forskning en känsla av att vara av en 

roterande funktion, då den konstant är i olika rörelser och har olika funktioner och utfall. 

Denna studie är till för att öppna nya dörrar bland oss och andra. Genom att belysa 

motivation i ett nytt ljus så finns det ett intresseväckande oupptäckt område inom 

arbetspsykologi och begreppet motivation. 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3 Motivationsfaktorer (efter Deci & Ryan, 2000) 
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Syfte och frågeställning 

 

Syfte 

Med utgångspunkt av tidigare forskning och litteratur är studiens syfte att undersöka och 

definiera begreppet motivationsstrategi och dess samverkan på motivationen bland 

medarbetare och ledare i ett spelutvecklingsföretag. 

 

Frågeställning 

Hur relaterar medarbetarna och ledarna till begreppet motivationsstrategi? 

Upplever de anställda att de har en strategi för sitt motivationsarbete? 

Hur upplevs motivationsstrategin bland de anställda i företaget? 

 

 

 

Metod 

 

 

Epistemologi handlar om vad kunskap är och hur kunskap uppkommer. Kunskap blir till av 

människans sinnen och kan sedan utvecklas genom förförståelse. I hermeneutiken är 

uppmärksamheten riktad till de människors kontexter som finns i verkliga, kulturella och 

sociala miljöer. I dessa kontexter så finns också människors förförståelse och förståelse. Alla 

kontexter tillsammans utgör delar som tillsammans bildar en helhet (Allwood & Erikson, 

2010). 

 

Allwood och Erikson (2010) samt Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att det centrala 

inom hermeneutiken som metodansats är text och tolkning. Avsikten är att hitta meningen i 

de olika delarna som tillsammans utgör helheten. Upptäckandet och kunskapen ligger i 

tolkandet, då tolkningen gör det möjligt att skapa förståelse. Denna process kallas för den 

hermeneutiska cirkeln då den beskrivs som en ständigt pågående pendelrörelse där samtliga 

delar utgör en helhet. Pendelrörelsen gör det i denna studie möjligt att kunna tolka enskilda 

delar som intervjuerna, teorier och de vetenskapliga artiklar som tillsammans ökar 

förståelsen för fenomenet som helhet. Eftersom syftet med studien är att undersöka 

upplevelsen av motivationsstrategier anses den hermeneutiska ansatsen vara den mest 

lämplig för att kunna besvara detta. Då tolkning och förståelse är det centrala i studien så är 

den hermeneutiska ansatsen användbar då det material som samlats in har analyserats och 

tolkats med hjälp av förförståelsen.  

 

Valet av att använda en hermeneutisk ansats ansågs ge studien ytterligare kunskap. Då 

kunskap om fenomenet utgått utifrån intervjuer, tolkning och förförståelse, så var dessa delar 

av en betydande faktor för att få en ökad förståelse. Kvale och Brinkmann (2009) menar på 

att förförståelsen är en viktig del av den hermeneutiska cirkeln. Förförståelse är vad en 

individ redan har skaffat sig lärdom om. I studien upplevs förförståelsen vara en ständigt 

närvarande komponent som bidrar till hur vi ser och upplever vår verklighet - vilket betyder 



 

 

16 

att det vi ser och upplever omkring oss sker genom en inre kognitiv tolkning (Thurén, 2007). 

Utifrån denna process kunde delarna skapa den helhet som redogör för begreppets innebörd. 

Genom tolkning så närmar sig studien sitt syfte i att få en förståelse om vad 

motivationsstrategier är och på så sätt generera ny kunskap vilket epistemologi handlar om.  

 

Deltagare och urval 

 

Sex stycken individer blev tillfrågade att delta, en vill inte vara med så totalt var det fem 

män i åldern 27-40 år som deltog. Utbildningsnivån varierade men samtliga deltagare hade 

akademisk bakgrund. Den hierarkiska nivån bland deltagarna har delats in i två kategorier. 

Detta beskrivs i studien i form av medarbetaren och ledaren. Medarbetarnas huvudsakliga 

syssla inom organisationen är att verkställa den produkt i relation till det område som 

individen jobbar inom. Detta kan vara allt från kodare till 3D artist till manager. De som i 

studien innehar en ledarroll verkställs inom olika områden inom företaget. Samtliga 

deltagare har varit anställda hos företaget mellan 3,5 och 6,5 år. 

 

Urval är en systematisk alternativt ett osystematiskt sätt för att finna individer i population 

som ska ingå i undersökningen (Borg & Westerlund, 2006). Samtliga deltagare i studien 

kontaktades genom ett bekvämlighetsurval. Det är en systematisk metod det vill säga icke 

slumpmässigt. Detta beskriver Borg och Westerlund (2006) kan påverka resultatet på grund 

av en snedfördelning. Utifrån studiens syfte anses urvalet inte ha någon negativ betydelse för 

studiens resultat. Samtliga kontaktades först via e-mail då de fick en ytlig genomgång av 

studien syfte. De som sedan var intresserade fick ännu ett e-mail med tydligare instruktioner 

om upplägg samt syfte för att sedan välja om de skulle delta eller inte. 

 

Datainsamling 

 

Utgångpunkten i datainsamlingsprocessen var att intervjua med halvstrukturerade 

intervjufrågor, då detta upplevdes ge mer till studien då det kunde ge mer uttömmande svar. 

Detta ansågs vara lämpligt för studiens syfte, då det centrala i studien var att få en större 

kunskap om fenomenet. Intervjuguiden (bilaga 2) innehöll 32 stycken frågor som var 

tematiskt uppbygga med ämnen som arbetsbakgrund, motivation, ledarskap, 

arbetstillfredsställelse och kultur. Halvstrukturerade intervjuer beskriver Kvale och 

Brinkmann (2009) som att deltagaren beskriver ur det egna perspektivet hur han eller hon 

upplever något.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att halvstrukturerade intervjuer gör det möjligt för den 

som intervjuar att gå vidare med följdfrågor och att låta sig följas med in på nya spår som 

kommer upp under en intervju. Valet av halvstrukturerade intervjufrågor gjordes för att få en 

större och insyn i deltagarnas upplevelser. Eftersom det kan skilja sig markant åt vad 

individer upplever så kändes det viktigt för studien att få en så pass överblickbar bild som 

möjligt. Halvstrukturerade frågor bidrar också till en öppenhet för både intervjupersonen och 

deltagaren. Under intervjuerna så kunde följdfrågor ställas när deltagarna sa intressanta 
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saker och därmed så skapades en ytterligare vidd i deltagarnas upplevelser. Vilket även har 

medfört till att betydelsefull information har kunnat tolkas.  

 

De fem deltagare som valde att vara med i studien blev informerade om studiens syfte samt 

de etiska aspekterna i relation till deras deltagande i studien. Deltagarna fick själva välja 

vilken dag, tid och plats som de kände passade dem bäst för intervju. Samtliga intervjuer 

skedde under en 2 veckors period. Alla intervjuer förutom två skedde på arbetsplatsen då 

dessa var hemma hos deltagarna. En av de tre intervjuerna som skedde på arbetsplatsen var 

via telefon då deltagaren upplevde att detta sätt var det enklaste och bästa sättet för honom. 

Innan intervjun började så upplyste intervjupersonen deltagaren om studiens syfte. I 

samband med detta lästes en kortare text upp (bilaga 1). Samtliga blev införstådda med att 

de kunde när som helst avbryta sin medverkan i studien. Alla intervjuer förutom en spelades 

in i en applikation som heter ”Smart Recorder” på en mobiltelefon. Telefonintervjun 

spelades in med “Automatic Call Recorder” och tiden för intervjuerna varierade mellan 40 

till 60 minuter. 

 

Efter varje avslutad intervju blev det inspelade materialet nedskrivet samma eller 

nästkommande dag med hjälp av en dator. Anledningen till att transkriberingen skedde så 

nära inpå intervjun var för att den fortfarande upplevdes vara färsk i minnet. Detta upplevdes 

vara positivt när transkriberingen skulle äga rum då de fanns en nära relation till materialet, 

varpå det var lättare att sätta sig in i vad som sades och vad som menades. Förkortningar 

som ehh, tystnad samt skratt var samtliga utskrivna i transkriberingen för att få en tydligare 

bild av vad som sades och hur de upplevdes för deltagaren. Ljud som inte gick att höra 

skrevs ner i transkriberingen som “ohörbart”. Dessa stycken kunde dessvärre inte tolkas då 

materialet som gått förlorat kunnat förändra på hela textens innebörd. Då alla intervjuer 

förutom en skedde ansikte mot ansikte valdes det att inte analysera deltagarnas 

ansiktsuttryck och gester vilket inte heller kändes relevant för studien. Efter att alla 

intervjuer transkriberats klart, på ett totalantal av 62 sidor, så kodades och analyserades 

materialet. 

 

Analys 

 

Transkriberingen skumlästes först igenom för att få en snabb överblick om vad som sades. 

Detta skedde i två omgångar för att få en tydligare bild. Efter detta påbörjades sedan 

kodningsfasen. Då kodning av mjukdata skulle ske, skedde det till en början med stöd av 

dator och analys programmet Atlas.ti. Dessa koder utgick ifrån den frågeställning och syftet 

med studien. Texter kodades först utifrån större stycken för att få en överblick om vad för 

typ av ämnesval som deltagaren pratade om. Ämnen som upplevdes vara relevanta låg i 

samverkan med de studiens syfte samt frågeställningar. För att inte missa att koda relevanta 

citat granskades varje intervju igenom flertalet gånger av båda uppsatsförfattare under 

kodningsfasen. Detta upplevdes positivt då båda uppsatsförfattare kunde få fram material 

som den ena inte sett, upplevdes materialet bli mer granskat och sett.  
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De olika stycken och citat som till en början var stora blev sedan avskalade till mindre 

enheter i form av nyckelord och citat. Koderna lades i första stadiet under kodningsfasen 

även i större kategorier som namngavs till exempelvis "motivationsfaktorer", "positivt" och 

"negativt". I nästa skede så smalnades dessa kategorier av ytterligare och blev tilldelade 

namn som, yttre motivationsfaktorer, inre motivationsfaktorer,  känslomässiga egenskaper 

och fenomenets betydelse för motivationen. Som ett stöd under bearbetningen och 

kodningsfasen användes NCT-modellen (noticing, thinking, collecting) av Friese (2012).  

 

Allt som inte upplevdes ge svar på vare sig frågeställning eller syfte användes inte i studien. 

Detta upplevdes vara ett användbart tillvägagångssätt för att kunna koda, tolka och finna 

relevant material. De var en aktiv pendling mellan att finna citat, citat i relation till syfte och 

frågeställning, samt citat som vi kunde tolka i och med hjälp av vår förföståelse. Olikheter 

och likheter blev till slut vad som blev det centrala i deltagarnas utsagor. De upplevdes inte 

finnas någon relevans i att se hur många av deltagarna som upplevde tycka samma om ett 

ämne. Den väsentliga kunskapen låg mer i att belysa vad samtliga upplevde oavsett om en 

eller flera beskrev samma känsla av något. Vilket anses berika studien med flera olika 

vinklar kring det studerade fenomenet.  

 

I ett aktivt samspel mellan delar (citat) och helhet (syfte, frågeställning och teorier) kunde 

NCT-modellen tillämpas i studien under hela processen. Kvale och Brinkman (2009) 

förklarar att kodning och kategorisering gör det möjligt att få struktur och en helhetssyn över 

materialet. När kategorier valdes ut efter intervjuerna skedde detta till följd av empirin. 

Utifrån syfte samt frågeställningar kategoriserades tre huvudkategorier fram. Med vissa 

underkategorier för att få en tydligare helhetsbild av intervjuerna i relation till studiens syfte 

och frågeställning. 

 

Etiska aspekter 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det är viktigt att skydda de individer som deltar i 

en kvalitativ intervju undersökning. I studien har den etiska biten varit en konsekvent 

använd del under hela processen. I samband med Vetenskaprådets fyra huvudkrav, har dessa 

tillämpats fördelaktigt för att värna om de deltagare som ingått i studien. I samband med 

intervjun så blev samtliga deltagare upplysta om studiens syfte, samt att de när som helst 

under intervjun kunde välja att avvika. De blev även informerade om att de även efter 

intervjun kunde välja att avböja till att medverka i studien, alternativt ta bort en del av 

materialet om de upplevde att det kändes för privat. Då samtliga av deltagarna inte hade 

några invändningar eller upplevde att något var för privat så godkände alla med samtycke, 

där av uppfylldes informationskravet. 

 

För att ge deltagarna känslan av eget val och fri vilja, utgick vi ifrån detta när vi skulle 

tillämpa samtyckeskravet. Som en handling av detta fick samtliga deltagare självmant välja 

tid och datum samt val av plats för intervju. Vilket upplevdes som positivt. 

Konfidentialitetskravets funktion är att skydda individen som deltar i studien att materialet 

som samlas in inte hamnar i offentlighet eller i orätta händer. Deltagarna i studien blev 
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tillgodosedda med information kring hur uppsamlandet av rådata skulle gå till. Då vi inte 

valt att namnge personerna eller deras företag har vi valt att låta denna del av studien ligga 

“orörd”. Det var en medveten handling då vi ville skapa en möjlighet för deltagarna att 

känna uppmuntran till att vilja samt våga prata utan att känna sig utpekad till vem som sagt 

vad eller inom vilket företag individerna jobbar inom. Som avslutande krav, beskrivs 

nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet ska deltagare i studien endast få vara del i den 

studie som de är informerade om att vara med i ifrån början. Av det material vi fått i denna 

studie kommer inget av materialet att användas till någon annan typ av forskning.  

 

 

 

Resultat 
 

Resultaten nedan presenteras under tre huvudkategorier; medarbetarnas och ledarnas 

upplevelse av begreppet, den upplevda motivationsstrategin och motivationstrategins 

möjligheter och begränsningar. De tre nedanstående rubrikerna ligger i ordningsföljd efter 

studiens tre frågeställningar. Huvudkategorierna presenteras med vissa underkategorier för 

att få en tydligare helhetsbild. Som avslut så redogörs en resultatsammanfattning. 

 

Medarbetarnas och ledarnas upplevelse av begreppet 

 

Deltagarna beskriver motivationsstrategier som en fler funktionell samverkan av flera olika 

syften. Drivkraft upplevs av deltagarna vara en kognitiv funktion som uppstår när objektet 

som medarbetaren rör sig mot anses antingen vara roligt, utmanande eller då de känner en 

högre form av passion inför produkten. Då motivationsstrategiernas inverkan ser olika ut för 

olika individer upplevs detta leda till olika utfall beroende på om drivkraften är tillräckligt 

stor nog inför valt motivationsobjekt som exempelvis lönepåslag. Beroende utav vilken 

kontext motivationsstrategin tillämpas så upplevs det finnas delade meningar kring hur 

motivationsstrategierna beskrivs vara en medveten eller en omedveten process. En av 

ledarna upplever att det finns en komplexitet i att avläsa medarbetarnas sätt att motiveras 

bäst på. 

 

”..sen kanske det visar sig att jag säger en sak.. sen kanske det visar sig att det 

faktiskt är en annan sak som motiverar dig..mig. Och det kanske är.. ibland är 

jag kanske inte medveten om det och ibland är jag medveten om det så att.. 

och jag vet att det är olika för olika individer.. bland mina anställda.. att jag 

känner att jag kan se att det här är viktigt..men det är inte riktigt det som är 

det viktiga för dom..” 

 

Motivationsstrategierna upplevs vara en process som stöttar de val av vision eller mål som 

medarbetaren ska “röra sig mot”. Denna process kan relateras till medarbetarens vilja och 

förmåga att närma sig ett specifikt mål då motivationsstrategins funktion är att öka 

motivationen, stärka individens sätt att drivas framåt samt att uppleva en tillfredsställelse på 

arbetsplatsen. Målet och visionen av produkten anses vara en central del för 
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motivationsstrategins utformning. Då företaget i flera avseenden vill gynna, vidmakthålla 

samt öka på motivationen hos de anställda upplevs detta även sammansvetsa 

kommunikationen mellan individerna och teamen.  

 

Emellanåt upplevs motivationsstrategin inneha en sporrande effekt som ledarna använder sig 

utav för att styra sina medarbetare åt ett visst håll eller riktning. En ledare beskriver detta 

som ett beteende för att peppa medarbetarna till att vara positiva och att vidmakthålla 

motivationen hos medarbetaren. Han menar på att stöd och handledning är en central 

funktion för att kunna motivera individen till att vilja drivas framåt och motiveras till att 

fortsätta, trots en arbetsroll som medarbetaren inte upplevde vara tillräckligt motiverande. 

 

”..men om du kämpar på ett litet tag till så ser jag om vi kan nästa gång vi har 

ett fönster uppe på ett annat projekt..så kanske du kan få den här rollen och få 

göra det här och då skulle det kunna bli bättre..” 

 

Beteendet upplevs vara det stimuli som ska förbättras eller förstärkas i och med vilken typ 

av motivationsstrategi som används. Det upplevs även användas olika motivationsstrategier 

beroende på vilket skede i processen som den behövs. I de flesta fall beskrivs strategin som 

en effekt av att behålla medarbetaren i ett visst tempo eller riktning. Strategin upplevs också 

vara en process i att förstärka den drivkraft i motivationen som emellanåt minskar. I detta 

avseende upplevs det av flera deltagare att motivationsbaserade stimuli som exempelvis 

kompetensutveckling och diverse belöningar, beskrivs som ett syfte att sporra, driva och 

pusha individiden framåt mot ett specifikt mål. 

 

Den upplevda motivationsstrategin 

     

     Det inre belöningssystemet 

 

Att synliggöra de anställda ställer höga krav på att de ledare som jobbar nära inpå 

medarbetaren lyckas få en överblick i vad personen uträttat. Att få en bekräftelse på att ”man 

gjort något snyggt” eller ”är på rätt spår” beskrivs vara den del av motivationsfaktorn som 

berör den inre motivationen. Det beskrivs av deltagarna vara en väsentlig roll i att känna sig 

uppskattad och sedd, att känna att den kompetensen individen har gynnar sin arbetsroll och 

utformning av spelet. En känsla av att höra till och att vara en del av något beskrivs vara en 

återkommande väsentligt del för att kunna känna motivation. En av deltagarna visar även på 

att det finns en annan dimension av att synas på arbetsplatsen. Ledaren förklarar hur han 

upplever att den inre motivationen triggas av olika saker; som att bli sedd och uppskattad på 

arbetsplatsen. Känslan av att vara uppskattad hos medarbetarna är viktig och att få en kram 

av en kollega på jobbet upplevs vara ett kvitto på det.   

 

”.. asså för mig är det jätteviktigt att kunna komma till jobbet och att jag 

känner att det är någon som vill att jag kommer dit och för att ge dom en kram 

eller att dom ger mig en kram..” 
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Att synas på arbetsplatsen i form av att någon hälsar och ser en, är en dimension av det 

sociala samspelets funktion i relation till uppskattningen, medan feedback är en annan. 

Feedback ifrån kollegor och chefer upplevs som ett sätt att synliggöra något som man 

antingen gjort bra eller mindre bra. I och med de kontinuerliga medarbetar-mötena som sker 

med jämna mellanrum får även medarbetaren under dessa möten en typ av kvittens på hur 

effektivt han eller hon arbetat. Detta beskrivs som en strategi för att uppmärksamma den 

individuella prestationen samt en funktion i att kunna motivera medarbetaren till att fortsätta 

sträva framåt och att vilja prestera bättre. Medarbetaren blir på mötet informerad om inom 

vilken nivå som företaget upplever att han eller hon presterat i. Om medarbetaren hamnar i 

den övre kategorin av prestationsnivå, tyder det på att medarbetaren arbetat på bra och 

utvecklats i sin arbetsroll och presterat över medel. 

 

Produkten upplevs vara vad som motiverar starkast och mest hos deltagarna. Anställda 

upplever en inre motivation i form av tillfredsställelse, lycka och självsäkerhet av att kunna 

leverera en produkt som håller en hög standard. Spelet som motivationsstrategi upplevs 

inverka på det kognitiva samspelet som individen känner inför produkten. Att genom 

känslor och egenskaper av att kunna prestera och visa sin kunskap inom yrket upplever 

individer en drivkraft i att prestera och färdigställa en så bra produkt som möjligt. 

 

”..vi har ju passion som en viktig del i vårt företag.. när… när vi ska göra 

jättestora och bra spel då är det ju viktigt att man känner en passion.. att det 

här är någonting som jag känner att jag vill komma till jobbet och göra..” 

 

Den roll som ledaren utgör upplevs emellanåt som en spindel i nätet, där chefen ur flera 

olika perspektiv ska främja motivationen med kommunikation i form av både dagliga-, 

månads- och årsinriktade samtal med medarbetaren. Dessa samtal upplevs vara en 

grundläggande komponent till att både finna vilka motivationsfaktorer som medarbetaren 

upplever vara essentiell för individen, men också en chans ifrån chefens sida att kunna 

motivera medarbetaren med att både kommunicera ut både peppning och att inta den viktiga 

rollen som lyssnare. 

 

” ..vi har våra one on ones åtminstone varannan vecka där cheferna.. arbetar.. 

sitter ner och har en avstämning varannan vecka.. det är typiskt.. det är då när 

sådana här saker ska komma fram under året.. det är inget som man har ett 

samtal om året kring.. och som dyker upp då.. och sen så dröjer det ett år till 

nästa .. utan det här sker hela tiden.. så.. så det är väl de absolut viktigaste 

verktyget.. den kontinuerliga avstämningarna med .. med jämna mellanrum.. 

eller med korta mellan rum..” 

 

Ledaren upplevs i flera avseenden vara en motivationsfaktor av både ledaren själv och av 

andra anställda. Ledaren beskrivs vara den som lägger grunden för motivationen på 

arbetsplatsen samt skapar möjligheter för att kunna bibehålla och öka på den. Det beskrivs 

en dubbelsidighet i processen att motivera, då både chefen och den anställda beskrivs ha en 

minst lika viktig roll för att motivationsstrategin ska kunna ha en positiv inverkan. 
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Medarbetaren upplevs ha ett eget ansvar till sin egen motivation och att vara mottaglig och 

rak i sin kommunikation till ledaren upplevs vara två viktiga komponenter som främjar på 

motivationen. Ledarens ansvar anses vara att skapa förutsättningar för att bidra till en ökad 

motivation på arbetsplatsen, i form av att stödja, lyssna men också av att lära känna 

individen och vad som individen motiveras av. I relation till detta är det medarbetarens roll 

att visa en öppenhet, så att ledaren har möjlighet att kunna påverka individen positivt. 

 

     Det yttre belöningssystemet 

 

Motivationsstrategier ifrån ett ledarperspektiv beskriver miljön som en viktig komponent för 

att medarbetaren ska motiveras av den miljö individen dagligen verkar inom. Med en vy 

över Stockholms broar och vatten och med ett företag som vunnit pris för att inneha ett av 

det finaste kontoret i Sverige, lockar företaget med mer motivationsmöjligheter som inte 

endast berör de inre motivationsstrategierna. Det moderna kontorslandskapet och de 

ergonomiska lösningarna beskrivs som en motivation som hör till vardagsbasis. Trivsel och 

arbetstillfredsställelse upplevs vara grundläggande för företaget varpå denna del av 

motivationsstrategi uppmärksammas i studien som en betydande komponent för att uppnå en 

ökad motivation av att vara på arbetsplatsen. 

 

“..amen vi har ett jättefint kontor och jag tror att vi vann Sveriges finaste 

kontor 2011 och sånt här och i .. Vi spenderar mycket pengar på det och vi har 

lösningar som är bra. Vi specialbeställda stolar och gör det som vi kan för de 

anställda. Så den fysiska arbetsmiljön är.. tycker jag absolut är i topp 

liksom..” 

 

Ledaren uttrycks av flera anställda inneha en roll i att motivera inom företaget. Både de som 

har en högre hierarkisk position, samt de som finns under, beskriver ledarrollen som en 

funktion i att påverka medarbetarna att finna, bibehålla samt öka på motivationen. Ledaren 

som i detta fall benämns som “leads” och “managers” har båda en inverkan i att strukturera 

fram en roll som innebär ett stöd i form av egenskaper som att lyssna och närvara. En bra 

ledare engagerar sina medarbetare att känna motivation till samarbete i likaväl nedgångar 

som framgångar, samt att de får medarbetarna att jobba mot samma mål och vision. 

 

“..jobba både med visioner och med mål och sen liksom den dagliga 

motivationen ibland. Och när det gäller visioner är det liksom att gå mot 

samma..eller att man har samma vision. Att vi ska bli bäst inom den här.. det 

här området för att.. så..” 

 

Belöningar på arbetsplatsen uppmanar anställda till att ur olika synvinklar främja arbetsmiljö 

och bidra i andra avseenden till motivation. Bonussystem i form av aktier och bonuspåslag 

sker när medarbetaren presterat utöver vad som krävs och överskridit sina egna mål. De 

motivationsstrategier som främjar på motivation avspeglas som ett komplement till att man 

arbetat bra. Då en väl utförd arbetsprestation sätter en individuell bonus uppmanar detta till 

att motivera de anställda att känna att det finns individuella sätt att motivationshöja på. 
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Utdelning av aktier sker kontinuerligt men som även de beror på arbetsprestation. Aktierna 

hålls ”tagna” inom företaget och kan endast tas ut med jämna mellanrum. Detta är en 

amerikansk metod som även används inom företaget i Sverige.   

 

Motivationsstrategins möjligheter och begränsningar 

  

     Arbetsprestation 

 

Tidspressen i arbetet gör så att deltagarna emellanåt inte upplever att de har någon möjlighet 

till att gå på utbildningar eller annan typ av kompetensutveckling. Det egna ansvaret som 

berikas genom att få vara självbestämmande, i den mån det går, upplever medarbetaren som 

en funktion av att motivationen höjs och att de presterar bättre. En känsla av att leverera bra 

till att leverera vad ledaren vill ha kan i vissa fall leda till andra känslor som frustation och 

uppgivelse då medarbetaren upplever att de är en ständig förändring av både mål och vision. 

Känslor som passion och tillfredsställelse för produkten kan på detta vis gå förlorad vilket 

leder till att den passion som fanns till en början upplevs minskas. 

 

“..jag tror.. så våra managers och leaders .. det här är deras första projekt som 

de är på och jag känner att de inte har en riktigt klar vision av vad de vill ha. 

De kanske har vision.. men dom vill inte.. ta ett fast beslut och sedan hålla sig 

till det. De går från vänster till höger hela tiden och är inte konsekventa i de 

dom gör. Vi går miste om massa tid.. vi gör saker som de bestämt tidigare .. 

de har bestämt att såhär ska vi göra och alla gick då med på det och två 

månader senare har de plötsligt ändrat åsikt och det är.. så frustrerande.. det.. 

är så frustrerande. Jag har precis spenderat två månader på detta.. och dom 

kastar bara iväg det. Jag behöver inte göra det här Du.. det är ditt jobb att ta de 

här besluten och hålla fast vid dem.. (Han syftar på managern)” 

  

     Ledarskap 

 

När problem och konflikter uppstår ses detta som en begränsning i motivationen. Därför vill 

ledarna så smidigt som möjligt lösa detta för att inte medarbetarnas motivation ska gå 

förlorad. Detta då konflikter och andra problem upplevs ta mycket energi och engagemang 

ifrån medarbetarna vilket kan leda till en minskning av motivationen. Medarbetarna menar 

att möten mellan ledare och medarbetare ger möjlighet till att prata vilket i sin tur ger 

medarbetarna en känsla av att få stöd och vägledning. Det finns en beskrivande olikhet i 

upplevelsen av att känna olika inför samma typer av motivationsfaktorer. En tvetydighet 

upplevs emellanåt då flera upplever att motivationen på arbetsplatsen både beskrivs som 

eget ansvar men också ledarens. Då både medarbetare och ledare upplever att rollen som 

manager inom företaget innebär en roll som kan inverka och påverka på medarbetarens 

motivation. Upplevs ledarna ha en betydande roll i att motivera och att coacha de anställda 

till att finna motivation på arbetsplatsen. När dock en sådan ledargestalt upplevs vara 

frånvarande, i den bemärkelse att de inte har tillräckligt med insyn om vad som pågår eller 
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inte coachar och uppmärksammar individers prestationer, så upplevs detta vara en faktor till 

varför medarbetarna upplever en brist av egen motivation.  

 

Ledaregenskaper som berör den individuella arbetstillfredsställelsen i form av feedback, 

upplevs bland medarbetarna vara av en betydelsefull karaktär som mer eller mindre inverkar 

på motivationen. En medarbetare beskriver sin upplevelse av att bli bemött med feedback 

från teamets manager. 

 

“..allt ifrån att någon kommer förbi..kollar på skärmen och säger.. det här är 

coolt..ehm.. fortsätt på det spåret.. bara en sån grej,.det behöver inte vara 

något.. du vet.. ehm.. världens utlägg med mail och ehm.. ah värsta 

konversationerna.. men bara en sån enkel grej är väldigt.. väldigt 

motivationshöjare.. mer än vad folk tror..” 

 

Medan en annan anställd istället beskriver feedbacken ur ett annat perspektiv. 

 

“..nej.. jag får inte så mycket motivation av att någon säger till mig att jag har 

gjort något bra.. oftast .. när jag känner att det är bra då är det bra för mig. 

Motivation.. du kan säga att det är skit men jag känner mig ändå nöjd med 

det.. mer än när någon säger att det är snyggt…” 

 

     Mål och vision 

 

Då både en klar målbild samt en tydlig vision är två viktiga komponenter som inverkar på 

hur medarbetaren upplever motivationen i relation till att verkställa produkten. Produkten 

och projektet upplevs vara de komponenter som upplevs driva medarbetaren till sitt yttersta 

men emellanåt så är det även den del som tar mest skada på motivationen när både mål och 

visionsbrist råder. Brist på vägledning och vision upplevs emellanåt försvåra tillverkningen 

av produkten. 

 

Behovet av att ha en tydlig målbild och en klar vision upplevs vara en starkt genomgående 

komponent hos individerna. Medarbetarna upplevs prestera bättre om arbetsuppgifterna är 

tydliga. När strukturen, i relation till delmål och vision upplevs som inte hållbar menar 

medarbetarna på att det skapar frustation och förlust av motivation hos medarbetarna. En 

klar vision och målbild upplevs vara medarbetarnas grundkomponent till att forma fram en 

motiverad medarbetare 

 

”..du har fått en beställning, du vet att du ska måla någ.. en tavla åt en kund.. 

ehm.. men kunden ..dyker du vet aldrig upp eller säger aldrig vad den tycker 

utan bara går förbi din tavla..  utan att ens titta på den.. ehm det.. asså det.. du 

som asså... som målare står där känner dig lite fånig du känner att.. okej, gör 

jag det här för dig, eller vart är du någonstans, ska jag få lite bekräftelse på att 

du gillar det här,  gillar du inte det här? ..ska vi lixom gå vidare med det, vad 

är det vi ska göra?..” 
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Kommunikation 

 

Brist på kommunikation leder till uppgivelse och motivationssänkning. Men å andra sidan 

anses kommunikationen främja förståelse för varandra och skapa samhörighet, samarbete 

och motivation. Kommunikationen ses som en bro till gemenskapen som finns i företaget. 

Medarbetarna vill känna att de är betydelsefulla för varandra oavsett vilken position inom 

företaget som de besitter. Att kommunicera genom att ge beröm, visa uppskattning, och att 

vägleda samt att se de anställda upplevs vara faktorer som mer eller mindre inverkar på 

motivationen. Dock upplevs det för vissa vara en ytterst hög motivationsfaktor medan de är 

för andra en oväsentlig roll. 

 

Deltagarna upplever i olika avseenden att de motivationsstrategier som används har olika 

inverkan på individen. Sociala samspel på arbetsplatsen beskrivs som en betydande 

komponent bland flera av de anställda, som i relation till motivation inte nödvändigtvis ökar 

på motivationen utan beskriver de sociala delarna som en funktion av att vidmakthålla lågan 

för sitt arbete samt motivation. Vidare så vill medarbetarna känna en gemenskap där alla 

tillsammans skapar en trygg och stark grupp. De blir sporrade av att ha en samhörighet till 

den gemensamma produkten som alla jobbar med fast i olika stadier och delar. 

 

     Produkt 

 

Både visionen och målbilden inför hur produkten ska se ut, sätter en hög nivå av att nå den 

individuella bild som medarbetaren har av produkten. Projektet och produkten kan i flera 

avseenden locka individen till att känna motivation. Emellanåt upplevs det också finnas 

begränsningar i att få arbeta med sin passion då det redan finns en bild av hur ens arbetsroll 

och arbetsuppgifterna kommer att se ut. Produkten är en skör del av den individuella 

motivationen, som med rätt verktyg gynnar och med fel sänker betydligt på den motivation 

som medarbetaren känt starkt till en början. Verktyg som upplevs försvåra tillverkningen av 

den standard som medarbetarna vill att produkten ska nå är emellanåt vad som kan fallera 

den bild av produkten som medarbetaren har och som de strävar för att uppnå. En anställd 

beskriver bilden utav en raserande vision som en motivationshämmare. 

 

”.. samtidigt är det.. man märker det.. är väldigt mycket viktigare vad man får 

göra i projekten upplever jag.. asså.. vilken roll jag får i projektet.. aah.. nu 

ska jag få den här rollen.. åh vad kul det ser jag jättemycket fram emot men 

sedan när man hamnar där så kanske det inte var som jag tänkte mig och 

ehm.. då blir man liksom upprörd över det..” 

 

      Yttre samt inre belöningssystemet 

 

Belöningar upplevs som en motivationsstrategi som gynnar trivsel, kommunikation och 

sociala samspel men som i mindre utsträckning upplevs inverka positivt på motivationen. Då 

anställda med olika arbetsuppgifter ingick i studien blev svaren varierande beroende på vem 

som frågan ställdes till. Olika belöningsformer så som middagar, julbord, sommarfester och 
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ses som något trevligt av de anställda men som i större mån upplevdes ha en positiv 

inverkan på medarbetarnas kommunikation sinsemellan varandra än vad medarbetaren 

upplevde att det hade för motivationen. 

 

Löner, bonusar och andra ekonomiska motivationshöjande faktorer beskrivs delvis inverka 

på motivationen men upplevs också vara en snabb effektiv lösning på att känna 

tillfredsställelse för sin arbetsplats. En av deltagarna beskriver att de strategier som används 

inom organisationen ses som en funktion i att försöka peppa och motivera alla med hjälp av 

samma motivationsstrategi. Det upplevs av deltagare ligga svårigheter i att kunna använda 

samma motivationsstrategier på samtliga inom organisationen och tro att det får samma typ 

av utfall. Motivationsstrategiernas inverkan hos medarbetarna upplevs bli olika utifrån 

vilken motivationsstrategi som används samt vem den används på.  

 

Yttre motivationsstrategier i form av exempelvis belöningar som aktier, afterworks och 

middagar upplevs inte alls eller har en ytterst liten inverkan på den individuella 

motivationen. Likaväl finns det en medvetenhet från båda håll inom företaget (mellan ledare 

och anställd) då en av deltagarna beskriver hur motivationsstrategier bör individanpassas för 

att ha bästa verkan. Att utgå ifrån att alla inom en verksamhet drivs av samma stimuli 

beskrivs minska på de förutsättningarna motivationsstrategierna har. Medvetenheten kring 

detta beskriver hur deltagare upplever hur ett anammat förarbete kring medarbetaren är en 

essentiell roll för att kunna nå det stimuli som upplevs trigga individen ytterligare till att 

motiveras och prestera. En ledare beskriver att det finns ett kontinuerligt tänk med att se på 

medarbetarna utifrån individ och att inte utgå ifrån att som en helhet. 

 

”..men ehm.. i alla fall bättre än om jag hade kört en mall för alla.. alla tycker 

om att få högre lön.. alla tycker om att få… det här.. vilket jag inte tror är sant 

då..” 

 

Resultatsammanfattning 

 

Av de anställdas utsagor upplevs det finnas en skillnad i vad medarbetarna upplever 

motiverar dem och vad ledaren upplever att de anställda motiveras av. Medarbetarna 

efterlyser ett bra ledarskap som skapas utifrån att ha en ledare som ger feedback, som har en 

klar vision och målbild samt uppmärksammar de anställda och deras arbetsprestation. 

Ledarna upplever att en god kommunikation, en bra sammanhållning, en bra lön och bonus 

verkar i större utsträckning positivt på motivationen. Det upplevs finnas en varians av att 

känna olika motivationsstrategier som olika effektfulla vilket beskrivs bero på att olika 

individer drivs av olika saker. Det finns dock en medvetenhet kring detta bland de anställda 

varpå en mer individanpassad motivationsstrategi skulle kunna vara en fördelaktig 

komponent i att effektivisera motivationsstrategins funktion till fullo. Motivationsstrategin 

upplevs se lite olika ut beroende i vilken fas i processen av produkten som den används. 

 Motivationsstrategin upplevs vara ett verktyg som används av olika syften och skeden. 

Detta kan delas upp i tre sekvenser; innan starten av produkten, under tiden då produkten 

sammanställs och efter produkten är klar. Produkten i denna studie är alltså spelet. 
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Diskussion 
 

 

I diskussionen redogörs först kortfattat de resultat som anses vara viktigast för studien. 

Sedan förs det en diskussion om detta i relation till studiens tre teorier och vetenskapliga 

artiklar under rubriken “Diskussion i relation till teorier och vetenskapliga artiklar”, vilket 

rundas av med friare diskussionstankar under rubriken “Att tolka och tänka genom vår 

förförståelse”. Detta följs sedan åt av en metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras 

förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur de anställda hos ett spelutvecklingsföretag upplever 

begreppet motivationsstrategi. Motivationsstrategins funktion är att påverka positivt på 

medarbetarnas motivation genom att sporra och styra medarbetarna mot ett visst mål och 

med syfte att motivera de anställda både på kort och lång sikt. Det finns både en likhet och 

en skillnad i hur deltagarna upplever vad motivationsstrategi är samt hur den används och 

vilken funktion den har. Den upplevs både vara en kognitivt omedveten- och medveten 

process. Dels då strategin upplevs endast vara synlig för ledaren i vissa sammanhang då 

medarbetaren inte ser någon motivationsstrategi men även medveten då medarbetarna ser 

vilka strategier som de upplever fungerar positivt för dem. Strategin som sådan upplevs vara 

av en positiv karaktär, men för att ha sin fulla effekt upplevs det finnas olikheter i hur 

medarbetarna känner att de olika motivationsstrategierna fungerar, beroende på vem som 

svarar. De mest funktionella motivationsstrategierna - för att öka på medarbetarens 

motivation upplevs ligga parallellt med att individanpassa motivationsstrategin samt de inre 

motivationsfaktorerna. Till dessa berörs uppskattning, feedback, att kunna använda sin 

kompetens samt utveckla den, en klar vision och ett bra ledarskap. Passionen för produkten 

upplevs vara det som motiverar de anställda mest, men detta betyder inte att det ej krävs 

verktyg för att upprätthålla samt öka på motivationen, vilket motivationstrategins funktion 

är. 

 

Diskussion i relation till teorier och vetenskapliga artiklar 

 

Hortop et al. (2013) samt Taylor och Westover (2011) beskriver den självbestämmande 

individen som en inre drivkraft i att kunna uppnå ett eget självförverkligande och 

motivation. I denna studie upplevs dock inte självbestämmande vara något som deltagarna 

upplever vara något som de saknar. Istället beskriver de att det ä viktigt att utgöra sin 

funktion i företaget. Att vara en del av något och att känna sig sedd och uppskattad är 

återkommande komponenter som de upplever påverka en stor del av den dagliga 

motivationen. Brister i detta anses minska på individens motivation för sin arbetsuppgift och 

för sin arbetsprestation. Deltagarna beskriver hur känslan av att känna uppskattning är 

viktigt. Di Pietro et al. (2014) beskriver arbetsprestationen som en central del i att kunna 

känna motivation vilket samverkar med deltagarnas utsagor då prestation värderas högt i 

relation till att känna sig motiverad på arbetsplatsen. Vissa beskriver dock denna bekräftelse 

komma ifrån ledaren medan andra menar på att den kom inifrån sig själv. 
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Maslow (1954/1987, refererad i Hein, 2012) beskriver den ständiga strävan i att uppfylla det 

behov som inte är tillfredsställt, vilket individen lägger tid och energi på när den delen av 

trappsteget inte är tillräckligt uppfyllt. Då motivationsstrategiernas inverkan och funktion 

upplevs vara blandad hos de anställda skulle detta kunna relateras till Maslows behovsteori 

(1954/1987, refererad i Hein, 2012). Denna teori beskriver hur individen uppmärksammar de 

behov som hon eller han har ett behov av att fylla. Då flera behov kan upplevas vara 

otillfredsställda kan individen successivt röra sig emellan dessa för att försöka fylla på båda 

behov samtidigt. Som en konsekvens av detta kan medarbetare dras mot och sporras av de 

motivationsstrategier som medarbetaren upplever kunna fylla de behov som upplevs vara 

otillräckliga Kanske är det så att medarbetarens uppmärksamhet av motivationsstrategi, 

riktas mot den strategi som upplevs gynna de trappsteg som individen omedvetet eller 

medvetet upplever behöver fyllas på. Om exempelvis medarbetaren söker ett behov av 

gemenskap kan detta bero på att motivationsstrategier i form av exempelvis afterworks 

upplevs vara mer effektfulla för motivationen än vad exempelvis bonus är. Samtidigt kan 

medarbetaren under andra premisser uppleva ett behov i att uppnå en trygghet på 

arbetsplatsen vilket kan tillfredsställas både via sociala sammanhang på arbetsplatsen men 

också genom en ekonomisk trygghet i form av bonus och lönepåslag. Detta kan förtydliga 

varför och hur det kommer sig att medarbetarna lockas mer av vissa motivationsstrategier 

mer än andra. 

 

Då motivation inte endast styrs av vad som sker på arbetsplatsen men även av det som sker 

utanför, upplevs utomliggande faktorer emellanåt påverka medarbetarens motivation. Dessa 

situationer beskriver ytterligare en dimension kring fenomenets konstruktion och 

komplexitet då arbetsplatsen i detta skeende har en märkbart mindre roll i att kunna leda 

individen till att känna arbetstillfredsställelse och motivation. Maslow (1954/1987, refererad 

i Hein, 2012) förmedlar en struktur i hur individen ständigt pendlar mellan att tillgodose alla 

behov för att kunna nå nästa steg i trappan. En av medarbetarna beskrev hur en personlig 

incident i hans privatliv plötsligt fått arbetet att inte längre vara lika viktigt. Detta upplevs 

vara en konsekvens av att ett bortfall av ett redan uppfyllt trappsteg som, enligt Maslow, 

ändå behöver vårdas om och fyllas upp på nytt. Då medarbetaren upplever att arbetsrollen 

inte är lika viktig längre, beskrivs andra delar i hans liv vara värderat högre. Som en 

konsekvens av detta söker han sig till att uppfylla andra behov som ligger lägre ner i 

behovstrappan. 

 

Yttre belöningar i form av middagar, aktier och lönepåslag upplevs inte ha en lika stor 

inverkan på motivationen som kompetensutveckling, stöd och handledning som mål och 

visioner. Detta kan bero på att medarbetarna i större utsträckning värderar de inre 

motivationsfaktorerna som motivationsberikade, vilket enligt Herzberg (1974) är vad som 

motiverar. Ledarna värderade i större utsträckning både yttre samt inre motivationsstrategier 

som funktionella för att få medarbetarna motiverade. Vilket kan bero på att de ser ett 

samband mellan motivation och arbetstillfredsställelse i större utsträckning än medarbetarna. 

Att belöna med pengar har en positiv inverkan på arbetstillfredsställelse (Herzberg, 1974) 

vilket även är en komponent som ledarna upplever öka på motivationen. Detta ligger i linje 



 

 

29 

med hur medarbetarna upplever vad de motiveras av, samt vad som krävs för att de ska vara 

mottagliga för att kunna motiveras. Då medarbetarna beskriver arbetstillfredsställelse som 

ett begrepp som de förknippar med motivation, kan det kunna beskriva varför ledarna i 

större utsträckning upplever bonus som en funktion i att motivera, medan medarbetarna inte 

upplever det. Det visar på den komplexitet som fenomenet motivation bidrar till och vad 

motivationstrategi är. Motivation i sig upplevs berikas ifrån flera olika håll, varpå ledaren, 

det sociala samspelet, kompetensutveckling och inre kognition upplevs vara betydelsefulla. 

 

Herzberg (1974) samt Deci och Ryan (2000) beskriver hur inre motivationsfaktorer i relation 

till arbetstillfredsställelse utgör en väsentlig roll. Om en motivationsstrategi ska ha bästa 

inverkan på medarbetarna ska företaget utgå ifrån de inre faktorerna för att skapa en högre 

motivation bland de anställda. Detta i samspel med att satsa på att kompetensutveckla, ge 

eget spelrum (autonomi) i den mån det går och att tillkännage de anställda med att se dem 

genom en rak kommunikation och via feedback (Herzberg, 1974). Idag upplevs bristen av 

tid för kompetensutveckling vara en bidragande faktor till medarbetarna upplever en 

svårighet med att utvecklas då viljan finns men inte tiden. 

 

Motivationsstrategier beskrivs vara både en omedveten samt en medveten process då flera 

av de motivationsstrategier som ledarna upplevde var motivationsfrämjande för 

medarbetarna, beskrev de anställda som ingen eller en ytterst liten motivationshöjning för. 

Vilket kan antingen förklaras genom att ledarna ser på dessa motivationsstrategier utifrån en 

förhållandevis längre motivationsprocess som går igenom flera stadier innan det leder 

individen till att känna en ökad motivation. Det skulle även kunna bero på att beroende av 

vilken arbetsposition individen besitter inom företaget så upplevs individerna se olika på vad 

som faktiskt motiverar. Fernet (2012) beskriver hur olika stimuli upplevs trigga individers 

motivation att verka i olika grader. Detta beskrivs även av Herzberg, Maslow samt Deci och 

Ryans som menar på att individen har olika motivationsbehov som styrs av de som uppfattas 

vara mer betydelsefulla för motivationen än andra.  

 

Det finns en medvetenhet hos deltagarna som visar på att medarbetarna reagerar olika på 

olika motivationsstrategier. Dock upplevs det inte finnas en förklaring i och med detta, hos 

deltagarna, än att individer dras till olika motivationsstrategier beroende på vem de är och 

vad som de upplever inverkar positivt på sin egen motivation. Då det upplevs finnas en 

distinkt skillnad i upplevelse av motivationsstrategi kan detta beskrivas utifrån vad Herzberg 

(1974) refererar till hygien och motivationsfaktorer. Då motivationsfaktorer tillskillnad från 

hygienfaktorer är motivationshöjande och inverkar på medarbetarens motivation upplevs det 

även hos medarbetarna i företaget. Vilket är i linje med Herzberg (1974) som beskriver hur 

medarbetare fram förhåller sig till både hygien- samt motivationsfaktorer. Att växa, ta och få 

ansvar, att bli sedd och få feedback på sin arbetsprestation, upplevs i denna studie påvisa hur 

motivationsfaktorerna i relation till Herzbergs (1974) två-faktors teori i större utsträckning 

upplevs vara motivations höjande. 
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Att tolka och tänka genom vår förförståelse 

 

De interna motivationsstrategierna hos företaget upplevs drivas utifrån tre olika kategoriska 

aspekter; som vi i det här avsnittet beskriver utifrån de tre olika men samverkande 

motivationsdimensionerna. Den första dimensionen beskrivs utifrån ett sätt att leda 

individen mot ett specifikt mål, som redan på förhand är av en drivande faktor till att 

motivationshöja medarbetarens sätt för att utföra arbetsuppgiften. Deci och Ryan (2000) 

beskriver hur inre motivationsfaktorer som mål, samhörighet och utveckling har en positiv 

inverkan på individen. Genom att företaget visar de anställda en klar vision innan 

produktionens startskede så upplevs detta vara den första motivationsstrategin och även den 

första av motivations dimensioner. 

 

Den andra dimensionen upplevs vara en pågående process, där motivation i relation till 

individ och arbetsuppgift söker efter en ständigt aktiv motivationsfaktor som pågår under 

hela projektets gång, Detta kan kopplas samman till i synnerhet de inre motivationsstrategier 

som feedback och att känna sig behövd och uppskattad. Arbetstillfredsställelse står i relation 

till detta som en viktig roll om medarbetare ska kunna vara mottaglig för feedback. Då 

medarbetaren behöver uppleva en positiv arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen för att 

känna motivation (Deci et al., 2001). Inom samma dimension finns det även andra 

motivations-triggare, som bland annat friskvård och massage. Dock upplevs den mest 

betydelsefullaste strategin vara att motivera genom att se, vägleda och ge feedback till de 

anställda. 

 

Den tredje dimensionen är en bekräftelse på att medarbetaren presterat bra och att produkten 

är klar och genomförd. I detta avseende upplevs motivationsstrategin vara av en erkännande 

karaktär där handlingskraft och en bra arbetsprestation belönas. Vilket beskrivs av 

deltagarna som ett sätt att belöna sina medarbetare utifrån individuella processer, vilket sker 

genom olika yttre belöningar som exempelvis bonus, lönepåslag, aktier och resor. Buble et 

al. (2014) beskriver yttre belöningar som en motiverande faktor medan Herzberg (1974) är 

kritisk till hygienfaktorernas roll när det kommer till att motivera. Istället menar Herzberg 

(1974) att hygienfaktorer endast kan öka upplevelsen av arbetstillfredsställelse men inte 

beröra motivationen vare sig positivt eller negativt. Det vi uppmärksammat utifrån 

motivationsstrategiernas funktion i relation till dimensionerna är att det verkar som att 

motivationsstrategin drivs av olika syften vilket skapar olika förutsättningar för vad den 

kommer att göra - beroende på hur företaget väljer att använda sig utav den.  

 

Vi kunde särskilja vissa fragment inom begreppet motivationsstrategi som att; bilda ett bra 

beteende, att vidmakthålla en god motivation, samt att belöna en bra arbetsprestation. Vi 

upplever att dimensionerna lett oss närmare fenomenets betydelse och av detta kunnat se ett 

tydligare mönster i hur motivationsstrategierna är till användning, Inom företaget upplevs 

motivationsstrategiernas funktion vara ett verktyg för att motivera före (produktinriktad), 

under (stödjande-inriktad) samt efter (resultatinriktad) arbetsprocessen. Strategierna 

upplevdes således ha olika roller som antingen är av en funktion i att skapa en motivation 

inför något, vidmakthålla motivationen för något samt som en belöning av något. 
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Motivationsstrategiernas roll upplevdes i denna studie vara av en betydande faktor för att 

öka samt behålla på de anställdas motivation. Arbetsplatsen upplevs av samtliga anställda i 

studien som en kreativ arbetsplats och känslan av att få jobba med sin stora passion upplevs 

vara en gemensam komponent för studiens deltagande. Trots detta så upplevs motivation 

inneha en central roll som de anställda behöver trots sin passion, inför sin arbetsroll och 

produkt. Motivationen i sig anses inte hållas vid liv endast genom den passion de kände 

inför sin roll i att tillverka produkten. 

 

Att utgå ifrån att samtliga medarbetarna upplever det kontinuerliga samtalen på 

arbetsplatsen som motiverande kan kännas som en ambivalent funktion i att motivera, då 

flera av deltagarna beskriver hur motivationen hos de anställda upplevs drivas av olika 

saker. En av deltagarna upplever att kritik och vägledning är en starkt motiverande faktor 

medan en annan av deltagarna upplever detta som en totalt oviktigt sådan. För honom 

upplevs det vara avsevärt viktigare att företaget motiverar honom med en konkret och tydlig 

vision och målbild. Av dessa utsagor att döma, är en bra motivationsstrategi inte något som 

alla individer upplever se lika ut för alla. Konsekvensen av detta idag upplyser varför 

medarbetarna upplever en brist av motivation. För att skapa goda förutsättningar till att 

motivera de anställda tror vi att företaget behöver se ännu mera till vad som individen 

motiveras av, och att på detta sätt bedriva motivationsstrategier som är individanpassade 

 

Av deltagarnas utsagor upplevs det ligga ett större fokus i att verkställa en produkt i 

samverkan med deras passion, som genom gemensamma mål och visioner samt en ledare 

som ser dem samt leder dem framåt. Trots att Deci och Ryan (2000) beskriver styrning som 

något som hämmar på motivationen, beskriver deltagarna i denna studie att detta är något 

som de saknar. Ledaren upplevs vara en motivationsförstärkare som har en betydande roll 

för de mål och visioner företaget strävar efter. Och som genom olika verktyg, motiverar de 

anställda, i relation till både inre samt yttre belöningar. Den inre motivationsfaktorn anses 

dock av både ledare som medarbetare, vara den mest effektfulla. I det här avseendet 

karaktäriseras ledarskapet av en desto mer kognitiv roll som skapar möjligheter för ledaren 

att stärka medarbetaren inifrån vilket sker genom att stimulera medarbetarens självkänsla 

genom att vara en lyssnare, en vägledare och att ge feedback.  

 

Utifrån en annan dimension av ledarrollens funktion upplevs ledaren även vara den som 

skapar struktur, framför visioner och möjliggör mål. Ledarens roll som innebär att motivera 

de anställda inom företaget beskrivs som viktig (Di Pietro et al., 2014).  

Genom kontinuerliga samtal utöver den dagliga får ledaren chansen att träffa och 

kommunicera med medarbetarna under andra former vilket skapar möjligheter för att få en 

närmare kontakt med de anställda. Detta skulle kunna vara en funktionell insats när det 

kommer till att påverka upplevelsen om en delad vision (Wiberg, 2001). Individuella mål tas 

upp, varpå ledaren agerar som både en stöttepelare och en drivkraft i att öka på 

medarbetarens motivation. 

 

Samtal mellan medarbetare och ledare ger skenet av en strategi som lämpar sig till vissa. Då 

flera motivationsteorier i dagens arbetspsykologi visar på ett komplext samspel mellan 
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motivationsfaktor och individ skulle denna typ av motivationsstrategi likaväl kunna minska 

på motivationen medan den kan öka för en annan. En stämpel på ens funktionalitet inom 

företaget, upplevs av deltagarna som en någorlunda effektiv metod, då de upplever denna 

metod som en funktion av att motivationshöja och involvera medarbetaren i sin utveckling. 

Det skulle vara gynnsamt ifrån företagets sida att vara väl medvetna om att samtalet både 

kan ha en hämmande samt en gynnad effekt på medarbetaren då en del kan uppleva denna 

metod som positiv kan i andra fall sänka på motivationen hos andra medarbetare.  

 

Ledarskapets betydelse i studien upplever vi har kommit att bli en betydligt mer central roll 

än väntat. Vilket vi uppfattat som viktigt utifrån de utsagor respondenterna givit, då de flesta 

upplever ledaren som både en motivationsdrivare samt motivationsstödjare. Desto närmare 

vi kom inpå fenomenets karaktär desto närmare kunde våra tolkningar om ledarens del leda 

oss närmare inpå fenomenet. Ledarens roll i företaget har på senare år förändrats i och med 

nya arbetsuppgifter, som i större utsträckning idag handlar om att handleda och skapa band 

till medarbetarna. Den tidigare ledarrollen som var mer av en frontfigur närmar sig idag en 

roll i att stödja samt handleda. Kan detta bero på hur ledaren i allt större utsträckning väljer 

att närma sig ett individanpassat ledarskap? Ett av Bedwells et al. (2011) nämnda kritiska 

områden inom ledarskapsrollen upplystes det individanpassade ledarskapet skapa de bästa 

förutsättningarna för att kunna leda andra medarbetare. 

 

Ett byte av ledarskap upplevs vara en förändringsprocess inom organisationen. Från att 

tidigare vara ett transaktionellt ledarskap då medarbetarna i större utsträckning ska lyda den 

som leder (Hogg & Vaughan, 2011) upplevs ledarskapsrollen idag närma sig den typ av 

ledarskap som beskrivs som det transformella ledarskapet. Det centrala i det transformella 

ledarskapet är att sätta medarbetaren i ett större fokus genom att tillmötesgå individen med 

att stärka på individens identitet och få en självständig roll (Hogg & Vaughan, 2011). 

Genom att se på medarbetaren utifrån ett individperspektiv och inte som en hel grupp skapar 

det transformella ledarskapet möjligtvis andra förutsättningar för att kunna tillämpa 

motivationsstrategier på arbetsplatsen samt att få dem att uppnå sin högsta potential. 

 

Vi upplever att vi i denna studie har fått en ökad förståelse för motivationsstrategins 

funktion och begreppsbetydelsen har kunnat skapas genom deltagarnas utsagor, tankar samt 

vår tolkning av fenomenet. Syftet som fått leda oss genom intervjuerna, har genom citat och 

tolkningar lett fram till de som vi upplever att motivationsstrategi idag är. Vi har fått en ökad 

kunskap om motivationsstrategiernas funktion och upplever att begreppet är; att genom de 

inre samt de yttre motivationsfaktorerna applicera dessa inom företaget som en funktion i att 

grunda, bibehålla samt öka på medarbetarens individuella samt gemensamma möjligheter 

för att uppnå motivation. Sammanfattningsvis är detta en förklaring till hur vi genom 

deltagarna fått en inblick i vad som definierar begreppet motivationsstrategi.  

 

Då välfärden idag upplevs bidra med en hårdare konkurrens på arbetsmarknaden måste 

organisationer stå redo för en ännu en utmaning. För att behålla personal och tillgodose de 

behov som driver medarbetarna till att prestera krävs det mycket mer än att locka med en bra 

lön och trevliga arbetskamrater. Studien visar på att passionen är vad som driver 
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medarbetarna till att vilja prestera, men inte vad som får de att hålla motivationen uppe och 

stärkt. Medarbetarens fokus i denna studie ligger i att kunna hålla kvar kompetent personal 

genom att med strategiskt tillämpade motivationsstrategier behålla personal inom 

organisationen, vilket skapar större förutsättningar för en framgångsrik organisation (Buble 

et al., 2014). 

 

Metoddiskussion 

 

Inom kvalitativ forskning är det ord och meningar som är det centrala, tillskillnad från den 

kvantitativa forskningen som förhåller sig till numerisk data (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Då studiens syfte är att få en djupare förståelse för medarbetarnas subjektiva upplevelse 

kring motivationsstategier ansågs den kvalitativa metoden vara användbar för att uppfylla 

syftet. Hade å andra sidan studien varit kvantitativ hade resultatet kunnat generaliseras då 

det bidragit till ett större urval samt en säkrare mätmetod (Borg & Westerlund, 2006). Men 

eftersom syftet inte var att generalisera så har ett kvalitativt förhållningssätt varit relevant för 

studien. Att tolka olika delar som tillsammans bildar en helhet är vad en hermeneutisk 

metodansats handlar om enligt Kvale och Brinkmann (2009). Studien presenterar en 

helhetsbild av begreppet motivationsstrategi och därför anser vi att metoden visar på sin 

relevans för studien. 

 

Då studien har en kvalitativa metod valdes det även ut att i studien använda sig av en 

halvstrukturerad intervju. Detta förutsätter att följdfrågor går att ställa vilket var möjligt då 

samtliga intervjuer antingen skedde via telefon eller ansikte mot ansikte. Om intervjuerna 

istället ersätts med ett enkätutskick och till ännu flera anställda och med samma frågor som 

användes i intervjuguiden (bilaga 2) så hade de halvstrukturerade frågorna ersätts med 

strukturerade intervjufrågor varpå följdfrågor inte är möjligt. Detta kan enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) begränsa studien då följdfrågor leder till djup. Då syftet med intervjuerna 

en bredd om fenomenet upplevdes denna metod vara positiv för studiens syfte. Utifrån 

följdfrågorna var det även lättare uppmärksamma om någon utav deltagaren förstått frågorna 

fel, varpå en av deltagarna som missförstått en fråga, kunde denna misstolkning förtydligas 

då följdfrågan visade på en felaktig bedömning av frågan.  

 

Då ord och meningar utgör del till helhet i kvalitativ forskning utgår forskaren ifrån den 

förförståelse som finns för att kunna tolka material (Thurén, 2007). Under kodning-, 

tolkning- och analysfasen har förförståelsen varit en bakomliggande komponent som 

används som ett stöd, för att söka samt finna den kunskap som upplevdes vara relevant för 

studien. Thurén (2007) beskriver att förförståelse är något som gör att individen kan förstå 

sig på hur något är, var detta en vägledare för studien. Då tolkningsprocessen varit en central 

del i hela studien kan det som tolkats, möjligen ha förvrängts i samband med den egna 

förförståelsen. Därav finns risken att det som deltagarna egentligen menade, tolkats till något 

annat till följden av detta. Förförståelse bör dock inte alltid ses som en negativ komponent 

som kan skapa missförstånd (Thurén, 2007). Som en ständigt roterande hermeneutisk cirkel 

har studien genom sin förförståelse under resultat- och analysdel uppmärksammat delar av 
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motivationsforskning som inte kunnat uppmärksammas om ingen förförståelse fanns. 

Därmed så ses förförståelse som något positivt i studien. 

 

För att förhindra uppkomsten av misstolkningar under tolkningsfasen har citat i relation till 

texten varit viktig. Det var väsentligt att till en början ta ut större delar av texten för att 

kunna förstå sig på den, och se den ur ett större sammanhang. Detta kändes vara av 

betydelse för att inte lägga för mycket fokus på enskilda citat, vilket kan ha förvrängt eller 

förstärkt det som vi tolkat utifrån texten (Bryman, 2011). Men vi ser det som en förstärkning 

av deltagarnas upplevelser. När sedan texten skulle kodas så var sammanhanget omkring 

vad som sades lättare att se. Genom att använda sig utav NCT modellen Friese (2012) kunde 

studien i en ständigt fram och tillbaka rörelse söka sig närmare den tolkning som tagits fram 

ur materialet som uppmärksammats i resultatet.  

 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) beskriver en studies tillförlitlighet som reliabilitet, det 

vill säga för hur någonting mäts. Med validitet menas det att mäta det som verkligen är 

menat att mätas i en undersökning. Uppfyller författaren syftet med studien så går det säga 

att validiteten i undersökningen är hög. Studien kan vara reliabel fast att den inte är valid. En 

studie kan dock inte vara valid om den inte är reliabel på samma gång. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar också att den valda metoden har en viss validitetnivå. Vissa 

aspekter kan möjligen ha påverkat studien i tillförlitlighet och trovärdighet. En av 

intervjuerna skedde på engelska. För att få en större förståelse för texten blev texten direkt 

översatt till svenska under transkriberingen vilket kan ha lett till missförståelse och att 

analysen av intervjun inte kunnat ske till sin fullständigt rätta innebörd. Intervjuerna skedde i 

olika miljöer vilket kan ha påverkat svaren som deltagarna gav. Urvalet som gjordes ur ett 

bekvämlighetsurval vilket kan ha påverkat studien då en av de som blev intervjuade var 

bekant till intervjuaren. Detta kan således stärka reliabiliteten då detta kan upplevts skapat 

ett band mellan intervjudeltagare och deltagare som skapat bättre förutsättningar till att 

skapa en öppenhet i samtalet som känns naturlig. 

 

Under transkriberingen så var det vissa ord samt några enstaka meningar som inte gick att 

höra. Därmed har den texten uteblivit och bara transkriberats som (ohörbart) vilket kan ha 

gjort att värdefull information kan ha gått till spillo. Att spela in intervjuer menar Cohen, 

Manion och Morrison (2011) är ett bra sätt att öka validiteten i en studie. Medan Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att när intervjuer transkriberats så försvinner kroppsspråk som kan 

påverkar det verbala språket vilket leder till att väsentliga delar inte kommer med. Men att 

inte registrerat något kroppsspråk har inte medfört någon större förlust i studien anser vi. Då 

vi har tolkat upplevelser och kunnat besvara syfte och frågeställningar i studien.  

 

Då flera av deltagarna gav uttömmande svar, gjorde detta emellanåt att frågorna i 

intervjuguiden hamnade i olika ordningar under samtliga intervjuer, varpå frågor som 

ställdes till deltagaren ibland lyckades svara på flera frågor i en fråga. Trots detta så blev 

intervjuguiden emellanåt inte lika konsekvent utförd. Detta berodde antingen på att frågor 

kring ett av studiens först studerade ämne, medarbetarnas olika kulturer, inte upplevde ge 

studiens syfte eller frågeställning något. Detta kan dock ha påverkat studien i dess resultat, 
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då viktig information gått förlorad samtidigt som det kan ha sållat bort sådant som var 

irrelevant för studiens syfte och frågeställning. Då kulturen på arbetsplatsen var ett 

någorlunda stort område i intervjuguiden till en början. Så upplevdes svaren kring ämnet se 

snarlika ut eller inte förhålla sig till den del av begreppet kultur som studien hade som syfte. 

Detta formade fram, som likt en spiral, nya intressanta frågor och svar som under samtliga 

intervjuer fanns i åtanke. 

 

Då en och samma person stod för intervjuerna upplevdes det vara positivt för reliabiliteten. 

Eftersom det blev lättare att förhålla sig till frågorna samt följdfrågorna genom att avgränsa 

till vad de andra i större utsträckning pratat om, utan att för den delen begränsa deltagarna 

till att tala om sådant som inte de andra deltagarna pratat öppet om. Det upplevdes också 

vara positivt för studien att låta en sköta intervjuerna då erfarenhet av att intervjua ökade 

successivt under studiens gång. Begränsningarna i att endast ha en som intervjuar kan ligga i 

att de gester och ansiktsuttryck som deltagarna uppvisade under intervjun gick förlorad då 

fokus istället låg på att utveckla följdfrågor relaterat till deltagarnas svar. 

 

Trots samtliga punkter anser vi ändå att studien uppfyller en god nivå av både reliabilitet och 

validitet. Genom intervjuerna och den hermeneutiska tolkningen har vi i analyserna och 

genom hela studien kunnat växla mellan delar och helhet, för att få en större kunskap och 

förståelse för fenomenet motivationsstrategi.  

 

Framtida forskning 

 

Motivationsstrategiernas funktion och användning har i denna studie tolkats fram för att få 

en ökad förståelse för fenomenets roll. I relation till olika motivationsstrategier har vi 

uppmärksammat de olika faktorerna som inverkar på motivationsstrategin samt de 

dimensioner som fenomenet utgör. Då motivationsstrategier är tämligen ett nytt begrepp 

upplever vi att det finns fler oupptäckta områden att utforska. Vi tror att en mer omfattande 

undersökning med ett större antal deltagare skulle bidra till en desto bredare helhetsbild om 

vad motivationsstategi är. En studie av intresse skulle vara att undersöka om det 

transformella ledarskapet har en inverkan på hur man bedriver motivationsstrategier. Detta 

känns intressant då det transformella ledarskapet tillämpar medarbetarens identitet som en 

central utgångspunkt. Skulle det finnas en större möjlighet i att motivera de anställda och 

vad skulle detta göra för organisationen? Då motivationsstrategier i denna studie upplevs 

fungera som bäst då den individanpassas, så skulle det finnas ett intresse i att kika närmare 

kring det transformella ledarskapets inverkan på motivationsstrategier samt utfallet av detta. 
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Bilaga 1. 

 

INFORMATIONSBREV 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Samhällsvetenskapliga programmet för 

lärande utveckling och kommunikation på Blekinge Tekniska Högskola. Vi håller på att 

arbeta med vårt examensarbete som handlar om motivation, ledarskap och kultur i en 

organisation. Vårt syfte med studien är öka förståelse kring olika motivationsstrategier i en 

mångkulturell organisation. Vi tackar dig för ditt engagemang samt deltagande och vill även 

påpeka att du när som helst har rätt att avbryta intervjun. Allt material kommer att hanteras 

konfidentiellt vilket innebär att endast vi kommer att hantera materialet och de inspelade 

intervjuerna. Din identitet kommer inte att avslöjas och efter examensarbetet är färdigt så 

kommer materialet att förstöras. Har du några frågor efter intervjun så kan du kontakta oss 

på. 

 

 

Tack för din medverkan! 

Ida Rosenberg 

Ida.rosenberg84@gmail.com 

0700338118 

Camilla Persson 

Camilla.persson89@hotmail.com 

0722057219 
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Bilaga 2. 

 

BAKGRUND 

Ålder 

Utbildning 

Hur många år har du arbetat i organisationen? 

 

MOTIVATION 

1. Hur gör du för att motivera de anställda? 

2. När upplever du att det är svårt att motivera? 

3. Upplever du att de anställda upplever en brist på motivationen emellanåt här? Och i 

sådana fall, vad gör man åt det?   

4. Hur upplever du arbetsmiljön, kamratskapen, kommunikation, arbetsmiljö etc. 

5. Kan individerna själv välja val av motivationsstrategier som passar henne/honom. Om ja, 

hur? Om nej, anpassas motivationsstrategier, om ja, hur?   

6. Om samma (en) motivationsstrategier används på samtliga, upplevs det vara i en skillnad 

i respons av detta? 

7. Vilken motivationsstrategi, upplever du, verkar vara den mest effektfulla? 

8. Vad gör en motiverande arbetsmiljö för de anställda? 

9. I relation till produkten, hur kan detta forma/skapa fördelar för tillverkning om en sådan 

tro finns? 

10. Som det amerikanska företag ni är; upplever du att det är en skillnad, tror du, att arbeta i 

Sverige inom detta företag, till skillnad om du skulle vara stationerad i USA? Vilka 

skillnader upplever du att det skulle vara? Vilka likheter finns det? 

11. För somliga upplevs pengar vara en motivationshöjande faktor, är det något ni använder 

er utav här, och på vilket sätt? 

12. Hur upplever du klimatet här? är det kommunikationen och arbetsklimatet som du tror 

motiverar era medarbetare eller är det bonusar, bra lön osv? 

13. På vilket sätt motiverar ni anställda med diverse yttre belöningar? 

14. Hur bidrar du/ni till att skapa en inre respektive en yttre motivation. Upplever att den ena 

eller den andra fungerar bättre här hos er?  

15. För somliga upplevs en bra gemenskap och kommunikation vara en motivationshöjande 

faktor, är det något ni gör här? 

16. Hur motiverar du dina arbetskamrater? Vilka redskap använder du dig av? Upplever du 

att dessa gör nytta? Om ja, på vilket sätt?   

 

LEDARSKAP 

17. Hur beskriver du dig själv som en ledare? 

18. Jobbar du med efter specifika mål, som också de anställda är delaktiga i? 

19. Anser du att du är tillräckligt bra på att berömma, visa uppskattning och ge återkoppling 

till de anställda? 

20. Vilka möjligheter ser du med att vara ledare i en mångkulturell arbetsgrupp? 

21. Anser du att ditt ledarskap behöver vara mer tydligt i en mångkulturell arbetsgrupp, än 

om den inte varit mångkulturell? 
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22. För somliga upplevs ett bra ledarskap vara en motivationshöjande faktor, hur upplever 

du det? 

 

KULTUR 

23. Vilka kulturer i stort har ni på arbetsplatsen? 

24. Olika kulturer på arbetsplatsen: hur får man dessa att motivera varandra? Sig själv men 

även i grupp? 

25. Upplever du några skillnader i att motivera anställda som är från en annan kultur? Vilka 

för- och nackdelar finns det.   

26. Vilka fördelar och nackdelar anser du att det finns med olika kulturer i en organisation? 

27. Upplever du att val av motivationsstrategi påverkas av bakgrund, kultur, kön? 

 

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

28. Känner du arbetstillfredsställelse? 

29. På vilket sätt bidrar du till att de anställda ska känna arbetstillfredsställelse? 

30. Är det svårare eller lättare att främja arbetstillfredsställelse i en mångkulturell 

arbetsgrupp? 

31. Hur upplever du att de anställda är nöjda med ditt sätt att leda/motivera/skapa 

arbetstillfredsställelse? 

32. Anser du att arbetstillfredsställelsen påverkar motivationen hos de anställa, hur uttrycker 

det sig? 

 


