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Motiverad i mitten 

 
– En studie om mellanchefers motivation 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker motivation hos mellanchefer då deras inverkan på personal längre 

ner i organisationen har visat sig ha stor betydelse på deras prestationsförmåga. Att rikta 

motivationsinsatser mot mellanchefer verkar vara ett effektivt verktyg för att stimulera 

motivation hos personal på lägre nivåer då mellanchefers motivation har visat sig kunna 

sprida sig ner genom organisationen. Att förstå vad som motiverar anställda har också visat 

sig vara viktigt för att nå högre effektivitet och har i sin tur inverkan på företagets framgång. 

Motivation har genom historien undersökts och en mängd teorier om vad som motiverar har 

presenterats. Ämnet har studerats av bland andra Taylor, Maslow, Herzberg och senare 

Hackman och Oldham vilka har presenterat olika teorier om vad som motiverar människor. 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för vad som motiverar mellanchefer. 

För att uppnå detta har frågeställningen “Vad upplever mellanchefer som motiverande i sitt 

arbete?” utarbetats och besvarats. För att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningen 

har 10 intervjuer med mellanchefer på Compass Group AB genomförts. Den insamlade 

empirin har sedan analyserats med hjälp av teorier från motivationsforskningen. 

Det resultat och de slutsatser som framkom genom insamlad empiri från de intervjuade 

mellancheferna var att de i mångt och mycket motiverades av samma saker. Varierande och 

utmanande arbetsuppgifter, utveckling, att se resultatet av arbetet, att arbetet påverkar andra, 

autonomi och ansvar, återkoppling samt relationen med människor och samhörighet uttryckte 

samtliga mellanchefer vara motiverande. Vidare uttryckte de flesta mellanchefer även att 

avancemang, att få fullfölja ett helt arbete samt lön är något som motiverar dem. Ett fåtal 

mellanchefer beskrev att arbetsförhållanden motiverar dem. 

 

Nyckelord: Motivation, Mellanchef, Tjänsteproducerande företag. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This study investigates what motivates middle managers as their downward influence on 

employees have been shown to have a great impact on their performance. To direct 

motivational efforts towards middle management seem to be an effective tool in stimulating  

employee motivation as middle managers motivation tend to spillover on lower level 

employees. Understanding what motivates employees has also shown to be important in 

reaching effectiveness and ultimately in a company´s success. Motivation has been studied 

throughout history and a large number of theories explaining what motivates have been 

presented. The subject has been studied by Taylor, Maslow and Herzberg and later Hackman 

and Oldham who have presented different theories about what motivates humans. 

The purpose of this study is to provide a broader understanding of what motivates middle 

managers. To achieve this purpose, the question “Which factors create motivation among 

middle managers?” has been asked and answered. To fulfill this purpose, and answer the 

question, 10 interviews were held with middle managers from Compass Group AB. The 

empirical data collected was then analyzed against motivational theories. 

The result and conclusion that emerged from the collected empirical data was that the middle 

managers, in many aspects, were motivated by the same things. Varying and challenging 

work tasks, growth, to see the outcome of the work, that the work has an impact on others, 

autonomy and responsibility, feedback and belongingness was all motivating factors 

according to all of the middle managers. Most of the middle managers were also motivated 

by factors such as advancement, completion of a whole task and salary. A few of the middle 

managers were motivated by working conditions. 

 

Keywords: Motivation, Middle management, Service companies. 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som tog sig tid att ställa upp på våra intervjuer. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Karin Winroth för hennes hjälp och viktiga 

synpunkter under arbetets gång samt tacka våra opponenter för att ha läst och gett värdefull 

återkoppling på arbetet. 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära för deras stöd under denna tid. 

Oscar Eliesson & Johan Halén. 
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1. Inledning 

I det första avsnittet ges en bakgrund till motivationsbegreppet. Sedan följer 

problemdiskussionen som mynnar ut i studiens frågeställning och syfte. Därefter följer de 

avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Ämnet om anställdas motivation spelar en central roll inom det fält som handlar om 

organisationsledning, både i teori och praktik (Steers, Mowday. Shapiro, 2004). Vad 

motivation egentligen innebär har under åren kommit att definieras på olika sätt. 

Gemensamma nämnare är dock att definitionerna huvudsakligen rör faktorer eller händelser 

som stärker, kanaliserar och upprätthåller mänskligt beteende över tid.  Ledare ser motivation 

som en väsentlig del när det kommer till prestationsförmåga på alla nivåer. 

Organisationsforskare å andra sidan ser motivation som en fundamental byggsten i 

utvecklingen av effektiva ledarskapsteorier. 

Genom historien har det framkommit en uppsjö av teorier och tankar om vad som motiverar 

människor i sitt arbete (Steers et.al, 2004). Från att koppla prestation till tjockleken på 

eventuella lönekuvert till att ha klättrat upp och ner för behovstrappor för att senare komma 

in mer på vad i själva arbetets beskaffenheter som påverkar motivationen. En nyckelperson 

inom området i början av 1900-talet var Frederick Taylor som i industrialiseringens 

frammarsch fokuserade på frågan om hur man kunde öka produktiviteten i fabrikerna, med 

ersättning eller bestraffning efter prestation som främsta verktyg. Senare kom innehållsteorier 

att presenteras med målet att identifiera faktorer associerade med motivation. Här återfinns 

Maslows behovstrappa som föreslår att individers motivation påverkas av grundläggande 

behov gällande den fysiska miljön, samhörighet och uppskattning, samt graden av 

självförverkligande. Medan Maslow fokuserade på individuella skillnader i motivation så 

försökte Hertzberg istället förstå vilken inverkan arbetsuppgifterna och arbetsinnehållet hade 

på motivationen. Hertzberg framhåller att motivationen i hög grad beror på i vilken 

utsträckning som arbetet är utmanande och skapar möjligheter för erkännande. Hertzberg såg 

den omgivande miljön runt arbetet som något som endast tillfälligt kan leda till motivation, 

något som kom att kallas hygienfaktorer. Forskare som Hackman och Oldham har i sitt 

efterföljande arbete utökat forskningsområdet när det kommer till kopplingen mellan arbetets 

utformning, motivation och arbetsprestation. 
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Under den senare hälften av det förra decenniet har det gjorts flera undersökningar om vad 

som motiverar anställda att prestera sitt bästa (Wiley, 1997). För att kunna nå en hög 

prestationsnivå så är arbetsgivare beroende av att anställda presterar på nivåer som har en 

positiv inverkan på slutresultatet. Att förstå vad som motiverar anses därför vara nödvändigt 

för att kunna förbättra produktiviteten och i slutändan för att garantera företagets framgång. 

Det man kommer fram till i undersökningarna är att de arbetsrelaterade faktorerna som 

påverkar motivationen hos anställda är något som varierar över tid. Hur man värderar 

motivationsfaktorer är också något som kan variera beroende på anställningsförhållanden, 

kön, inkomst och yrke. 

1.2 Problemdiskussion 

Utvecklingen som har skett på flera ställen i världen under de senaste decennierna förklaras 

vara ett skifte från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle (Shek, Chung, Leung, 2015). 

Detta har i sin tur medfört en förändrad syn på vad som förväntas av personal och ledare. 

Denna nya miljö kräver ett fullt stöd av kreativa och innovativa människor som söker en inre 

tillfredsställelse i sitt arbete. I ett tjänstesamhälle beskrivs människor spela en mer avgörande 

roll än någonsin tidigare, där alla medlemmar i en organisation ses som en viktig tillgång. 

Framgången hos tjänsteföretag förklaras vila allt mer i ett beroende av sina sociala tillgångar 

snarare än de fysiska och därför måste dessa se värdet i och motivera sina anställda. 

En av rollerna i en organisation som har visat sig vara en viktig tillgång och ha en central 

betydelse i en organisations framgång är rollen som mellanchef (Floyd och Wooldridge, 

1994). Traditionellt har inte mellanchefens roll setts som en del i den strategiska processen 

utan rollen har endast inneburit tillhandahållande av information och att styra implementation 

(Floyd och Wooldridge, 1992). Under senare tid har studier bekräftat mellanchefers 

inflytande över företagets strategier och visar på en ett positivt samband mellan 

mellanchefers inblandning i strategier och organisationers prestation. Floyd och Wooldridge 

(1997) menar vidare att mellanchefer har en koordinerande roll och ses som en länk som 

sammanbinder direktiven från ledningen till chefer på lägre nivåers vardagliga verklighet. 

Denna roll skapar potential för ett signifikant inflytande i organisationen. 

Yang, Zhang och Tsui (2010) menar att denna länk som mellanchefer utgör borde ha 

betydande konsekvenser för anställdas prestationsförmåga. De påvisar vidare detta i sin 

studie och menar att mellanchefer bör vara medvetna om att deras ledarskapsbeteende har en 

direkt effekt på arbetsprestationen hos personalen längst ner i organisationen och på 
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ledarskapsbeteendet hos deras närmaste underordnade. Mellanchefer måste vara väl 

medvetna om deras betydande inflytande över människor längre ner i organisationen. 

Wieseke, Florian, Alavi, och Kessler-Thönes (2011) menar att forskningsområdet kring 

ledares beteende och dess inverkan på följares motivation är ett väl utforskat område. Frågan 

om ledares motivation och dess inverkan på följares motivation menar de dock är oundersökt. 

Deras studie visar att chefers motivation har en möjlighet att spilla över på anställda och 

framhåller mellanchefens betydande roll utifrån detta. Med tanke på att motivera anställda är 

en central uppgift hos ledare så bör det inte endast vara chefens ansvar att ta tillvara på att 

dennes motivation spiller över på de anställda utan detta bör också i stor utsträckning ligga i 

chefens intresse. Chefer måste ha stor förståelse för att deras motivation spiller över på 

anställda och måste därför själva vara motiverade gällande en specifik uppgift. Genom att 

tillhandahålla chefer den kunskapen så förses de med ett starkt verktyg för att influera sina 

anställda. Med hänsyn till att mellanchefer oftast har ett visst ansvarsområde så är ett 

effektivt sätt att stimulera anställdas motivation gällande en specifik uppgift att rikta sina 

motivationsinsatser mot mellancheferna. 

1.3 Frågeställning  

– Vad upplever mellanchefer som motiverande i sitt arbete? 

1.4 Syfte  

Syftet med den här studien är att skapa ökad förståelse för vad som motiverar mellanchefer. 

1.5 Avgränsningar  

Denna studie kommer endast att behandla mellanchefer i ett tjänsteproducerande 

internationellt företag som tillhandahåller måltids- och supporttjänster. Avgränsningen 

kommer också att göras de till mellanchefer verksamma i Sverige. 
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras den metod som tillämpats i denna studie. Den metod 

som använts presenteras först, följt av urval och genomförande, innan avsnittet avslutas med 

tillförlitligheten i studien. 

2.1 Intervju 

I den här studien har intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Intervju är en 

datainsamlingsmetod som genererar data utifrån det människor berättar och ämnar ge en bild 

av det människor säger att de gör, vad de tror och vad de har för åsikter (Denscombe, 2014). I 

den här studien är detta centralt eftersom studien syftar till att ge en bild av vad som 

motiverar. Intervjuer är även lämpliga att använda sig av om man vill undersöka komplexa 

frågor, något som är fallet i denna studie (Denscombe, 2014). Genom att använda sig av 

intervjuer öppnas även möjligheten att kunna ge en bred och uttömmande bild av ett specifikt 

område, vilket i den här studien är motivation. 

Intervjuerna i den här studien är personliga intervjuer. Det betyder att den som intervjuar och 

datakällan, respondenten, möts för att genomföra intervjun (Denscombe, 2014). Fördelen 

med personliga intervjuer är att de är relativt lätta att arrangera och att den data som intervjun 

genererar kommer från en och samma person. Det underlättar även för att binda rätt person 

till rätt åsikt. Personliga intervjuer är relativt lätta att kontrollera eftersom det endast är en 

persons åsikter som behöver tas in, samt endast en person att styra genom intervjun. Vidare 

underlättar personliga intervjuer för transkriberingen genom att de bara involverar en person, 

med en röst att känna igen. 

I den här studien har intervjuerna varit semistrukturerade. En semistrukturerad intervju 

innebär att teman och övergripande frågor för intervjun är bestämda i förväg och ofta är de 

sammanställda i en intervjuguide (Denscombe, 2014).  Ordningsföljden kan dock variera från 

intervju till intervju beroende på hur intervjun fortlöper. I den här studien har en övergripande 

fråga om ett visst tema ställts och som respondenten fått besvara fritt. Vid behov har sedan 

har eventuella följdfrågor ställts, innan nästa tema behandlats. 

Nyckeln till en framgångsrik semistrukturerad intervju är att vara flexibel (Denscombe, 

2014). Flexibiliteten handlar främst om att ha möjlighet att ändra på eller rent av stryka frågor 

samt att ställa relevanta följdfrågor som inte varit förberedda till intervjun (Bryman och Bell, 

2003). Anledningen till att det är så viktigt att vara flexibel under en semistrukturerad 
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intervju ligger i att vikten bör ligga på att låta respondenten berätta om vad de anser vara 

viktigt i en viss fråga eller i ett visst ämne. Genom att vara uppmärksam på vad 

respondenterna berättar har i den här studien ordningsföljden på frågor och teman vid 

intervjuerna kastats om eller tagits bort vid behov. Detta för att låta respondenterna berätta 

fritt om de olika teman som presenterats samt för att vara uppmärksam på om respondenterna 

redan svarat på frågor eller teman som i annat fall skulle presenterats igen. 

Vid en semistrukturerad intervju är det även viktigt att låta respondenten få tid att tänka 

igenom och utveckla sina svar (Denscombe, 2014). På så sätt får respondenten tid och 

möjlighet att ge ett mer uttömmande svar på frågan. Detta genererar mer uttömmande data, 

något som är viktigt för att kunna öka förståelsen för ämnet. På så sätt har respondenterna fått 

möjligheten att ge ett mer uttömmande svar på frågan och därmed lämna en bredare bild av 

områden och teman. 

Denscombe (2014) menar att människor svarar olika på frågor beroende på hur de uppfattar 

de som ställer dem. Detta benämns som intervjuareffekten. Den personliga identiteten, och 

hur respondenten uppfattar den, kan påverka respondentens svar. Vissa saker i den personliga 

identiteten går inte att ändra på, som ålder och kön, medan det finns faktorer som går att 

påverka. Vid intervjuer är det möjligt att vara exempelvis artig, punktlig och neutral. Därför 

har det i den här studien lagts stor vikt vid att bemöta respondenterna på ett värdigt sätt samt 

att ställa sig så neutral som möjligt för att på så sätt få respondenterna att känna sig bekväma 

och därmed ge ärliga svar. 

Problemet med stigmatisering menar Dalen (2015) är att det finns risk att respondenterna kan 

identifieras. Tillhör dessutom respondenterna en speciell grupp, blir faran för identifiering 

större. Studier som förmedlar en viss bild av respondenterna kan också bidra till att dessa 

tillskrivs vissa egenskaper. I den här studien kan respondenterna, i det här fallet mellanchefer, 

riskera att bli identifierade om en stor del av deras personliga information presenteras och 

därför har respondenterna i denna studie anonymiserats. 

2.2 Urval 

För att kunna genomföra en framgångsrik studie krävs det att det görs ett urval av 

respondenter (Denscombe, 2014). Urvalet bör baseras på möjligheten att kunna presentera en 

övergripande bild av en grupp utan att behöva samla in data från varje person i gruppen. 
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Företaget som studeras i den här studien heter Compass Group AB. Compass Group AB 

levererar måltidsservice och supporttjänster (Compass Group 2016). Verksamheten består av 

dels måltidstjänster till företag, arenor, skolor, universitet, vård och omsorg och dels av 

supporttjänster som reception, konferensservice, lokalvård och vaktmästeri. Compass Group 

AB är en del av Compass Group LPC som är en koncern och är listat på Londonbörsen.  I den 

svenska delen av Compass Group återfinns de egna varumärkena Eurest, Eurest services, 

Medirest, Chartwells samt Levy restaurants. De olika varumärkena har ansvar för olika delar 

av verksamheten. I Sverige har Compass Group 250 enheter. 

Anledningen till att Compass Group AB valdes som företag berodde dels på att de är ett 

tjänsteproducerande företag eftersom vi under studiernas gång har fått en ökad förståelse för 

värdet av mänskliga resurser inom denna typ av företag. Detta var något som väckte en 

nyfikenhet och ett intresse att studera denna typ av företag. Vidare valdes företaget på grund 

av dess storlek och att det i och med detta fanns fler chefer på mellannivå. 

I den här studien har respondenterna valts ut beroende på deras position i företaget, där 

samtliga respondenter är mellanchefer. Mellanchef definieras i denna studie som en chef som 

har en eller flera chefer ovanför sig i organisationshierarkin och en eller flera chefer under sig 

i organisationshierarkin. Urvalet skedde utifrån denna definition genom att medvetet välja ut 

respondenter som befann sig på en sådan position i företaget. Kontakterna till respektive 

respondent förmedlades genom en kontaktperson på företaget för vilken önskat urval 

beskrivits. Utifrån dessa kontakter intervjuades sedan de som hade möjlighet att ställa upp på 

en intervju, vilket innebär ett så kallat bekvämlighetsurval (Denscombe, 2014). Fördelningen 

av respondenter i studien blev ojämn där ett fåtal respondenter kom att representera en 

chefsposition, i det här fallet restaurangcheferna, något som ses som en brist. Dock lever 

samtliga chefer upp till urvalskravet, varför det anses vara acceptabelt. 

Presentation av respondenterna 

Respondent 1 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB sedan 1995, och har varit 

regionchef sedan 2008. 

Respondent 2 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB sedan 1995, och har varit 

regionchef sedan 2008.  

Respondent 3 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB i fem år, och har varit 

regionchef i ett och ett halvt år. 
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Respondent 4 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB sedan 1997, och har varit 

regionchef i 10-11 år. 

Respondent 5 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB sedan 2009 och har varit 

regionchef sedan september 2016.  

Respondent 6 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB i åtta år och har varit 

regionchef i en och en halv månad. 

Respondent 7 är restaurangchef och har arbetat på Compass Group AB i tre och ett halvt och 

varit restaurangchef under hela den tiden.  

Respondent 8 är restaurangchef och har arbetat på Compass Group AB sedan 2015 och varit 

restaurangchef under hela den tiden.  

Respondent 9 är restaurangchef och har arbetat på Compass Group AB sedan januari 2016 

och varit restaurangchef under hela den tiden. 

Respondent 10 är driftschef för ett av Compass Group AB:s varumärken och har arbetat på 

Compass Group AB i tre år och har varit driftschef under hela den tiden. Respondenten tillhör 

trots en annan formell titel samma arbetsgrupp som regioncheferna. 

2.3 Genomförande 

Studien genomfördes genom att kontakt med företaget etablerades och en kontaktperson 

upprättades. Kontaktpersonen förmedlade sedan kontaktuppgifter till personer i företaget som 

befann sig på önskad position. Därefter skickades en förfrågan om möjlighet att ställa upp på 

en intervju ut till dessa personer. Respondenten fick information om inriktningen på 

uppsatsen, vem som förmedlat kontakten samt ombads att återkomma om när en eventuell 

intervju skulle kunna äga rum. 

Samtliga intervjuer genomfördes i företagets egna lokaler och respondenten fick själv välja 

tid och plats för intervjun. Tre intervjuer genomfördes på respektive respondents enhet. 

Övriga sju intervjuer genomfördes i konferensrum eller i lediga kontor på företagets 

huvudkontor i Kista. Platserna för intervjuerna var lugna och avskilda beroende på att 

eventuella störande ting avsågs att undvikas, något som är viktigt vid en intervju (Bryman 

och Bell, 2003). 
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Intervjun inleddes med att respondenten informerades om att intervjun var frivillig. Samtliga 

respondenter godkände detta, vilket är mycket viktigt ur forskningssynpunkt (Denscombe, 

2014). Därefter tillfrågades respondenten om dennes godkännande att spela in intervjun, 

vilket samtliga respondenter godkände. Den främsta anledningen till att intervjuerna spelades 

in var för att generera så fullständig dokumentation som möjligt. Inspelningen skapar också 

en permanent dokumentation, vilket är viktigt för att kunna kontrollera data (Denscombe, 

2014). 

I nästa skede ombads respondenten att beskriva sin position och sina arbetsuppgifter. En 

sådan fråga användes för att inleda med en fråga av enklare karaktär, något som är särskilt 

viktigt vid inledningen av en intervju (Denscombe, 2014). En sådan fråga ger respondenten 

möjligheten att slappna av och finna sig tillrätta. 

Under intervjuns gång hölls diskret ett öga på klockan för att hålla sig inom den utsatta tiden, 

vilket ska eftersträvas vid en intervju (Denscombe, 2014). När båda intervjuarna förvissat sig 

om att de fått det material som efterfrågats ställdes frågan om respondenten hade något att 

tillägga eller komplettera. Efter eventuella tillägg och/eller kompletteringar uttryckte båda 

intervjuarna sitt tack till respondenten för att de tagit sig tid att deltaga, något som är viktigt 

efter en genomförd intervju (Denscombe, 2014). 

Efter intervjuerna valde ljudinspelningarna att transkriberas. Att transkribera ljudinspelningar 

underlättar möjligheten att söka i materialet (Denscombe, 2014). Detta var något underlättade 

vid sökningen i materialet efter relevanta data. Transkriberingen av ljudinspelningar får inte 

ses som en banal syssla utan måste tas som en betydande del av intervjumetoden 

(Denscombe, 2014). Med hänsyn till detta utfördes dessa med noggrannhet för att inte gå 

miste om viktiga detaljer. 

Respondenterna kontaktades några veckor efter intervjun i syfte att säkerställa att deras 

åsikter och svar uppfattats på rätt sätt. Genom att återkomma till respondenten menar 

Denscombe (2014) att trovärdigheten i en studie stärks. Detta tillämpades i den här studien 

genom att respondenterna kontaktades via telefon för att på så sätt få möjlighet att kontrollera 

om respondenten uppfattats korrekt. 

2.4 Tillförlitlighet 

Trovärdighet behandlar frågan om huruvida studiens data är exakta och träffsäkra 

(Denscombe, 2014). Det finns däremot inte något absolut sätt att ta reda på om en studies 
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data är exakt och träffsäker. Det finns dock faktorer som kan öka möjligheten detta. En faktor 

är grundade data, vilket innebär att data som samlas in i hög grad är resultatet av fältarbete 

och därmed innebär empirisk data (Denscombe, 2014). I den här studien är den data som 

presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts och det är denna empiriska data som 

ligger till grund för analys och slutsatser. 

Forskarens personlighet en tendens att färga av sig forskningen, något som kan påverka 

studiens pålitlighet (Denscombe, 2014). Frågan man bör ställa sig här är om forskningen 

skulle se likadan ut om en annan forskare genomförde samma studie. För att kunna visa på 

detta är det viktigt att presentera att forskningen återspeglar procedurer och beslut och att 

andra forskare kan se att de procedurerna tidigare använts och att besluten är rimliga. I den 

här studien har detta tagits hänsyn till genom ett försök att ställa sig så neutral som möjligt, 

samt att systematiskt beskriva tillvägagångssättet vilket är grundat i vedertagna procedurer 

för hur en studie ska genomföras. 

En studies överförbarhet bedöms i huruvida studiens information går att tillämpa i andra 

liknande och jämförbara studier (Denscombe, 2014). För att kunna bedöma studiens 

överförbarhet måste forskaren presentera relevanta detaljer om urvalet, vilket gör det möjligt 

för läsaren att sätta in informationen i studien i en kontext. Genom att sätta in informationen i 

en kontext har läsaren då möjlighet att bedöma om studiens information är överförbar till 

andra studier. I denna studie har överförbarheten hanterats genom att presentera att studiens 

respondenter är mellanchefer och vad dessa mellanchefer har för position och titel, vilket 

underlättar för andra att använda sig av informationen för att kunna jämföra med sin egen. 

Vidare har företaget och detaljer om företaget presenterats, vilket av andra kan användas till 

att jämföra med andra liknande företag. 

Objektivitet handlar om i vilken mån den data som samlas in är opåverkad av forskaren själv 

(Denscombe, 2014).  Först och främst är det viktigt att få klart för sig att ingen forskning är 

helt frånkopplad från den eller de som genomför den. Data ingenting som finns “där ute” och 

väntar på att bli upptäckta utan är en produkt av en tolkning av forskaren (Denscombe, 2014). 

För att hantera detta i denna studie har personliga åsikter och värderingar i den mån det är 

möjligt undvikits vid insamling och analys av data. Ett öppet sinne har tillämpats vid 

dataanalysen, vilket är viktigt för att undvika att vara alltför enkelspårig vid analysen 

(Denscombe, 2014). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för analysen av den insamlade 

empirin. Kritik till respektive teori presenteras även i detta avsnitt. 

3.1 Maslows behovshierarki  

Enligt Maslow har alla människor fem stycken grundbehov som måste tillfredsställas 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014). Detta leder i sin tur till handling för att dessa behov ska 

kunna uppfyllas. Vidare bygger teorin på utgångspunkten att för de flesta människor så är 

behoven hierarkisk ordnade. Tanken är att också att behov högre upp i hierarkin inte påverkar 

individens beteende innan behoven på en lägre nivå upplevs som tillfredsställda. Dock kan 

behovens ordningsföljd variera från person till person och i vilken grad som behoven måste 

vara uppfyllda för att behov på en högre nivå ska uppstå. 

 

 

Figur 1. Egen modell utifrån Maslows behovshierarki. 

Enligt Maslow (1987) innefattar de fem grundbehoven fysiologiska behov, trygghetsbehov, 

samhörighetsbehov, bekräftelsebehov samt behov av självförverkligande. De fysiologiska 

behoven omfattar de mest grundläggande behoven som måste tillfredsställas och är 

nödvändiga för mänsklig överlevnad. Exempel på dessa behov är hunger, törst och sömn. Om 

de fysiologiska behoven är relativt väl tillfredsställda så växer det fram en ny uppsättning 

behov i form av trygghetsbehov. Bland dessa återfinns behov som säkerhet, stabilitet, skydd 
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och frihet från rädsla, oro och kaos. När både de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven 

är någorlunda väl tillfredsställda så uppstår behov av kärlek, ömhet och tillhörighet i sociala 

grupper. Därefter följer behov av bekräftelse vilket består av en önskan om självkänsla, 

självförtroende och uppskattning från andra människor. Dessa behov kan i sin tur delas in i 

två undergrupper där den första består av en önskan om styrka, prestation, kunskap och 

kompetens, självständighet och frihet. Den andra gruppen består av en önskan om status, 

position, prestige, erkännande, uppmärksamhet och uppskattning. Slutligen följer behovet av 

självförverkligande vilket handlar om individens strävan efter att göra det som man helst vill 

göra, det som man är bäst lämpad att göra och att nå sin högsta potential. Det människor kan 

vara måste de också vara och strävar därför för att uppnå detta. 

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver vidare att Maslows behovstrappa kan också ses som 

att det finns en flytande linje från yttre belöningar på de lägre nivåerna till inre belöningar 

bland de högre nivåerna. De yttre belöningarna är relaterade till att man erhåller något för att 

uträtta arbetet som exempelvis lön, en högre position eller en ökad trygghet i arbetet. De inre 

belöningarna är istället kopplade till att man känner att man gör någonting bra, personlig 

utveckling eller att man får användning för flera av sina förmågor.  

Kritik mot Maslows behovshierarki 

Kritiken mot Maslows behovshierarki består bland annat i att de olika kategorierna är 

beskrivna på ett sätt som är otydligt vilket leder till att det råder oklarhet om vad de faktiskt 

inbegriper (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Vidare är det även svårt att rent empiriskt att 

bekräfta huruvida de olika behoven är ordnade på ett hierarkiskt sätt. 

3.2 Herzbergs tvåfaktorteori 

Herzbergs tvåfaktorteori, föreslår att arbetstillfredsställelse eller missnöje med arbetet skapas 

av olika faktorer gällande arbetet (Herzberg, 1966). Det som gör människor tillfredsställda på 

arbetet beskrivs som motivationsfaktorer och är kopplade till själva innehållet i deras arbete. 

Dessa faktorer är: prestation, erkännande för prestation, intressant arbete, ökat ansvar, 

utvecklingsmöjligheter och befordran. Missnöje på arbetet å andra sidan handlar däremot inte 

om vad människor gör utan om hur de blir behandlade. Missnöjet är inte relaterat till själva 

innehållet i arbetet utan till den omgivande miljön kring arbetet. De viktigaste faktorerna här 

är företagspolicy, administration, ledning, mellanmänskliga relationer, arbetsvillkor, lön, 

status, och trygghet. Eftersom dessa faktorer används för att beskriva arbetsmiljön och, om de 

upplevs negativt, leder till missnöje i arbetet, så beskrivs dessa som hygienfaktorer. Detta då 
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de symboliserar förebyggande och arbetsmiljömässiga förhållanden. De faktorer som skapar 

tillfredsställelse i arbetet är kända som motivationsfaktorer eftersom om de finns i rätt mängd 

i vilken organisation som helst så leder detta till arbetsmotivation som en naturlig följd av att 

de skapar arbetstillfredsställelse. Herzberg (1966) beskriver vidare vilken betydelse av de 

olika faktorerna har när det kommer till deras förmåga att skapa tillfredsställelse i arbetet. För 

motivationsfaktorerna gäller att de skapar tillfredsställelse och motiverar i den mån de finns 

men skapar å andra sidan inte missnöje om de saknas. Hygienfaktorerna kan i sin tur leda till 

missnöje om de saknas men leder inte tillfredsställelse eller motivation om de uppfylls. 

Motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993): 

● Prestation: Att ha lyckats med en arbetsuppgift, löst ett problem eller ser resultatet av 

utfört arbete. 

● Erkännande: Bekräftelse från någon i form av uppmärksammande, beröm eller kritik. 

● Arbetet i sig: För att skapa en positiv inställning till arbetet så bör det vara varierat, 

kreativt och utmanande. Att få möjlighet att fullfölja ett helt arbete istället för en liten 

del upplevs också som positivt. 

● Ansvar: När en individ är har ansvar och kontroll över sitt eget arbete, andras arbete 

eller blir tilldelad nya ansvarsområden. 

● Avancemang: En verklig förändring gällande status eller position i företaget. 

● Utvecklingsmöjligheter: Möjligheter att utvecklas framåt och uppåt i organisationen 

men även utveckling av förmågor och i yrkesrollen. 

 

Hygienfaktorer (Herzberg et.al, 1993): 

● Ledning: Ledningens kompetens och sätt att leda.  

● Företagspolicy och administration: Hur de övergripande aspekterna av företaget 

såsom företagspolicy och administration påverkar arbetet. 

● Arbetsförhållanden: Fysiska arbetsförhållanden som arbetsbelastning och 

förutsättningar för att kunna utföra arbetet så som bra ventilation, belysning, rätt 

verktyg och andra egenskaper kopplat till arbetsmiljön. 

● Status: Gäller endast statussymboler i arbetet. 

● Mellanmänskliga relationer med över- och underordnade samt de på samma nivå. 

● Arbetstrygghet: Objektiva tecken gällande arbetstrygghet som anställningsform och 

företagets stabilitet. 

● Lön: Inbegriper alla former av ersättning i arbetet. 

● Privatliv: Situationer där vissa sidor av arbetet påverkar en individs privatliv på ett 

sådant sätt att det påverkar inställningen till arbetet. 
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Kritik mot Herzbergs teori 

Herzbergs teori har varit objekt för en omfattande diskussion i organisationslitteraturen, 

främst när det kommer till hur forskningen har genomförts (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Metoden som har använts har baserats på att intervjupersonerna bads beskriva situationer där 

de har känt sig nöjda eller missnöjda gällande arbetet. En välkänd vetskap är att människor 

tenderar att lägga skulden på någon annan eller på omgivningen vid misslyckanden med att 

nå ett bra resultat eller ta åt sig äran vid bra resultat. På grund av detta kan det ifrågasättas om 

motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna är så tydligt uppdelade som beskrivs i teorin. 

3.3 Arbetskaraktärsmodellen 

Hackman och Oldhams (1980) modell grundar sig i kopplingen mellan arbetets utformning 

och dess betydelse för att uppnå motivation och tillfredsställelse i arbetet. Utgångspunkten i 

teorin är tre psykologiska tillstånd vilka i sin tur skapar förutsättningar för individen ska 

känna inre motivation. Med inre motivation menas här att individer presterar bra eftersom 

prestationen i sig är givande och inte på grund av yttre belöningar. De psykologiska 

tillstånden som krävs för att inre motivation ska uppstå är att arbetet upplevs som 

meningsfullt, individen känner sig personligen ansvarig över resultatet av arbetet och att 

individen god kännedom om den egna prestationen och över resultatet av utfört arbete. Om 

dessa tre psykologiska finns representerade så kommer detta i sin tur att resultera i 

utvecklingen av inre motivation. 

Hackman och Oldham (1980) menar vidare att något som kan påverka individen och öka 

chanserna för att uppleva de tre psykologiska tillstånden och vidare en hög inre motivation är 

att arbetet inrymmer fem specifika karaktärsdrag. De specifika karaktärsdragen är alltså de 

påverkansfaktorer som förväntas ha starkast inverkan när det kommer till att uppnå var och 

ett av de psykologiska tillstånden. För att uppnå det psykologiska tillståndet att arbetet 

upplevs som meningsfullt så beskrivs det i teorin tre karaktärsdrag i arbetet som kan starkast 

kan influera detta. Dessa karaktärsdrag är variation av färdigheter, identifikation med 

uppgiften och uppgiftens betydelse. 

Det psykologiska tillståndet att individen måste känna sig personligen ansvarig över resultatet 

av arbetet menar Hackman och Oldham (1980) uppnås genom att arbetet innefattar 

karaktärsdraget autonomi. Genom karaktärsdraget återkoppling skapas förutsättningar för att 

det psykologiska tillståndet att individen har god kännedom om den egna prestationen och 

över resultatet av utfört arbete ska uppnås. 
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Figur 2. Egen modell utifrån Hackman & Oldham (1980 s. 83). 

Meningsfullhet 

Variation av färdigheter  

Hackman och Oldham (1980) förklarar variation av färdigheter som den utsträckning i vilket 

arbetet innefattar flera aktiviteter och involverar en mängd olika förmågor hos individen för 

att kunna lyckas med arbetet. När en arbetsuppgift kräver att anställda är engagerade i 

moment som utmanar eller utvecklar dennes förmågor så kommer arbetsuppgiften nästan 

alltid att upplevas som meningsfull. Hur meningsfullt arbetet upplevs ökar sannolikt också ju 

fler förmågor som involveras i arbetet. 

Identifikation med uppgiften 

I vilken grad arbetet förser den anställda med en helhetsbild över arbetsuppgifterna vilket 

innebär att man är involverad genom hela arbetsprocessen från inledning till ett tydligt 

resultat (Hackman och Oldham, 1980). När människor får göra en hel arbetsuppgift så leder 
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detta till att de bryr sig mer om arbetet. När anställda får utföra en komplett arbetsuppgift 

såsom att leverera en fullständig tjänst eller att montera en hel produkt så tenderar detta till att 

de ser arbetet som mer meningsfullt än om man bara är ansvarig för en liten del av arbetet. 

Uppgiftens betydelse 

Känslan av meningsfullhet i arbetet påverkas av i vilken utsträckning som arbetet har en 

påverkan på andra människors liv, vare sig det är inom organisationen eller i omvärlden 

(Hackman och Oldham, 1980). Den upplevda meningsfullheten tenderar att öka när anställda 

förstår att deras arbete inverkar på andra människors välmående. När människor inser att det 

man gör på arbetet påverkar en annan människas lycka, hälsa eller säkerhet så bidrar detta till 

att vi bryr oss mer om arbetet än om arbetet är ovidkommande för andra människors liv och 

välmående. 

Ansvar för resultatet 

Autonomi  

Autonomi beskrivs av Hackman och Oldham (1980) som den graden av frihet, 

självständighet och handlingsfrihet när det kommer till att planering och utförande av arbetet. 

Om arbetet innebär en hög grad av autonomi för den anställde så kommer individen känna att 

resultatet till stor del avgörs av den egna prestationen eller beslutsfattandet snarare än att det 

beror på hur bra instruktioner som har tillhandahållits. Individer tenderar att känna ett större 

personligt ansvar för framgång eller motgång med en ökande grad av autonomi. Detta leder 

också till en ökad acceptans när det kommer till att hållas personligen ansvarig för resultatet 

av det utförda arbetet. 

Kunskap om resultatet 

Återkoppling 

Kunskap om resultatet av arbetet är direkt kopplat till mängden återkoppling som individen 

får på det arbetet som utförs (Hackman och Oldham, 1980). Återkoppling handlar vidare om i 

vilken utsträckning individen tillhandahålls tydlig information gällande den egna 

prestationsförmågan. Det centrala gällande återkoppling här handlar om den som direkt går 

att koppla till själva arbetet. Exempel på detta är en reparatör som konstaterar att det som har 

reparerats faktiskt fungerar eller en läkare som ser att patienten mår bättre av den behandling 
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som har utförts. Kunskapen om resultatet erhålls således från främst från själva 

arbetsuppgifterna i sig. 

Moderatorer 

Hackman och Oldham (1980) påpekar också att det finns individuella skillnader mellan 

människor och deras upplevelse av arbeten med hög motivationspotential. Vissa individer 

triggas av detta medan andra är mer benägna att hållas tillbaka. Det finns många egenskaper 

hos människor som påverkar hur de svarar på deras arbete. Tre kännetecken hos människor 

verkar vara speciellt viktiga för att förstå vilka som kommer att svara positivt på ett arbete 

med hög motivationspotential och vilka som inte kommer att göra det. Dessa tre faktorer 

kallas för moderatorer. 

Kunskap och färdigheter  

Om ett arbete har låg motivationspotential så kommer den inre motivationen också att vara 

låg (Hackman och Oldham, 1980). Hur väl en person presterar kommer inte att påverka 

inställningen till arbetet speciellt mycket. Ett arbete som å andra sidan har en hög 

motivationspotential kommer att förstärka känslan när man presterar bra medan dåliga 

prestationer kommer att leda till dåliga känslor. Personer som har tillräckliga kunskaper och 

färdigheter att prestera bra kommer således i huvudsak att uppleva positiva känslor som ett 

resultat av sitt arbete i ett jobb med hög motivationspotential. Tvärtom gäller för personer 

som saknar tillräckliga kunskaper. 

Behov av utveckling 

Jobb som har en hög motivationspotential skapar möjligheter för en betydande självstyrning, 

inlärning och personliga åstadkommanden i arbetet (Hackman & Oldham, 1980). Vissa 

personer har ett stort behov av personliga prestationer, att lära sig och att utvecklas. Personer 

som har detta behov beskrivs som att de har ett starkt tillväxtbehov och antas utveckla en hög 

inre motivation när de har ett jobb som är komplext och utmanande. Andra personer har inte 

samma tillväxtbehov och kommer att vara mindre benägna att utnyttja möjligheterna till 

personliga åstadkommanden som ett jobb med hög motivationspotential kan tillhandahålla. 

Tillfredsställelse med arbetsförhållanden 

I vilken utsträckning som arbetsförhållanden är tillfredsställande kan påverka viljan eller 

möjligheten att utnyttja möjligheterna till personlig utveckling som ett berikat arbete kan 
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tillhandahålla (Hackman & Oldham, 1980). Personer som är relativt nöjda med sin lön, 

känner sig trygga med sin anställning, är nöjda med sina kollegor och chefer kommer att ha 

en mer positiv inställning till ett berikat och utmanande arbete än personer som inte är nöjda 

med de aspekterna i arbetet. Om en individ är tillfredsställd med arbetsmiljön och dessutom 

har ett relativt starkt tillväxtbehov så kan man förvänta sig en hög grad av inre motivation. 

Kritik mot Hackman och Oldhams modell 

Empirisk prövning av Hackman och Oldhams modell har genomförts i flera organisationer 

och länder (Jacobsen & Thorsvik 2014). Alla förhållanden i teorin har inte fått lika starkt stöd 

men det stora flertalet studier har riktat ett starkt stöd till att de egenskaper i 

arbetsutformningen som beskrivs i teorin leder till en hög grad av motivation. 

3.4 Hur teorierna kommer att tillämpas 

Utifrån Herzberg et.al. (1993) och Hackman och Oldhams (1980) teorier kommer frågan om 

arbetsuppgifternas betydelse för motivationen att analyseras. Upplevelsen av varierade 

arbetsuppgifter kommer att analyseras utifrån Herzbergs et.al. (1993) teori eftersom detta 

beskrivs som en motivationsfaktor. Uppfattningen om utmanande arbetsuppgifters betydelse 

för motivationen kommer att analyseras utifrån både Herzberg et.al. (1993) och Hackman och 

Oldham (1980) eftersom detta enligt båda teorierna ses som något som motiverar. 

Herzbergs et.al. (1993) teori kommer vidare att även ligga till grund för analys upplevelsen 

av både utvecklingsmöjligheter och avancemang eftersom detta är något som i teorin beskrivs 

som motivationsfaktorer. Användandet av Maslows (1987) teori har även använts för analys 

av denna fråga med hänsyn till behovet av självförverkligande. 

Gällande upplevelsen av att fullfölja ett helt arbete samt att se resultat kommer detta 

analyseras utifrån både Herzbergs et.al. (1993) och Hackman och Oldhams (1980) teorier då 

dessa ses som faktorer som kan skapa motivation. Herzbergs et.al. (1993) teori kommer att 

ligga till grund för analysen av om fullföljandet i sig är något som är motiverande. Hackman 

och Oldhams (1980) teori kommer att användas för att analysera om det är motiverande att få 

fullfölja ett arbete till ett tydligt resultat. Vidare kommer Herzbergs et.al. (1993) och 

Hackman och Oldhams (1980) teori att användas för att analysera om att se resultatet av 

arbetet är något som motiverar. 
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I analysen av vilken upplevelse respondenterna har av sin påverkan på andra och dess 

inverkan på motivationen så kommer Hackman och Oldhams (1980) teori att ligga till grund 

eftersom förståelsen för att arbetet påverkar andra beskrivs som motiverande.  

Både Herzbergs et.al. (1993) och Hackman och Oldhams (1980) teorier pekar på vikten av 

kontroll över sin arbetssituation och handlingsfrihet varför dessa kommer att ligga till grund 

för analysen av hur respondenterna upplever detta. Nämnda teorierna påpekar ansvar och 

dess betydelse för motivation varför båda teorierna även kommer att användas för att 

analysera denna fråga. 

Herzberg et.al. (1993) och Maslows (1987) teorier menar att erkännande är en viktig del när 

det kommer till motivation och kommer därför att användas i analysen av upplevelsen av 

återkoppling i arbetet. 

Herzbergs et.al. (1993) teori kommer att ligga till grund för analysen av upplevelsen av 

arbetsförhållanden och lön. Herzberg et.al. (1993) menar på att arbetsförhållanden och lön är 

något som är att betrakta som hygienfaktorer och inte kan leda till motivation. Av denna 

anledning kommer analysen gå ut på att undersöka om dessa faktorer är något som trots 

teorin är något som kan uppfattas som motiverande. 

Upplevelsen av arbetsrelationer och samhörighet kommer att analyseras utifrån Herzberg 

et.al. (1993) och Maslows (1987) teorier. Maslow (1987) menar att samhörighet med andra 

människor är ett behov och något som kan motivera. Analysen kommer även här även gå ut 

på att utreda om respondenterna upplever detta som något som kan motivera trots Herzbergs 

et.al. (1993) uppfattning om detta som en hygienfaktor och därmed inte kan motivera. 
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4. Vad motiverar mellanchefer? 

I detta avsnitt kommer den insamlade empirin att presenteras. I detta avsnitt kommer empirin 

att analyseras utifrån de teorier som presenterats i avsnitt 3. 

Presentation av respondenterna: 

Respondent 1 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB sedan 1995, och har varit 

regionchef sedan 2008. 

Respondent 2 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB sedan 1995, och har varit 

regionchef sedan 2008. 

Respondent 3 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB i fem år, och har varit 

regionchef i ett och ett halvt år. 

Respondent 4 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB sedan 1997, och har varit 

regionchef i 10-11 år. 

Respondent 5 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB sedan 2009 och har varit 

regionchef sedan september 2016. 

Respondent 6 är regionchef och har arbetat på Compass Group AB i åtta år och har varit 

regionchef i en och en halv månad. 

Respondent 7 är restaurangchef och har arbetat på Compass Group AB i tre och ett halvt och 

varit restaurangchef under hela den tiden.  

Respondent 8 är restaurangchef och har arbetat på Compass Group AB sedan 2015 och varit 

restaurangchef under hela den tiden.  

Respondent 9 är restaurangchef och har arbetat på Compass Group AB sedan januari 2016 

och varit restaurangchef under hela den tiden. 

Respondent 10 är driftschef för ett av Compass Group AB:s varumärken och har arbetat på 

Compass Group AB i tre år och har varit driftschef under hela den tiden. Respondenten tillhör 

trots en annan formell titel samma arbetsgrupp som regioncheferna. 

Regioncheferna beskriver att de ansvarar för en viss geografisk region i Sverige. I varje 

region finns ett antal enheter där regioncheferna har ett övergripande ansvar för ekonomi, 

kvalitet, säkerhet och personal för enheterna i regionen. Det ekonomiska ansvaret beskriver 
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regioncheferna som ansvaret över att budgeten för regionen hålls och att regionen med dess 

enheter drivs åt rätt håll. 

Driftschefen är ansvarig för enheter i Sverige som levererar måltidslösningar . I driftschefens 

ansvarsområde kan det även ingå multikontrakt, vilket innebär att man förutom 

måltidslösningar även levererar kringtjänster i form av facility management. Driftschefen 

tillhör även samma arbetsgrupp som regioncheferna. 

Restaurangcheferna beskriver att deras ansvarsområde innebär ett totalansvar för sin 

respektive enhet. Totalansvaret innebär ansvar för driften av verksamheten, ekonomi och 

budget samt personalansvar. Verksamheterna på enheterna kan bestå av bland annat 

företagsrestauranger, supportservice, lokalvård och receptionstjänster. I viss mån kan 

verksamheten även bestå av caféer och butiker.  

4.1 Upplevelsen av arbetsuppgifterna  

Respondenterna förklarar att de upplever en stor variation i sitt arbete. Samtliga respondenter 

beskriver att varje dag ser olika ut, med olika aktiviteter varje dag. En arbetsdag anser 

respondenterna sällan vara lik någon annan arbetsdag vilket uppskattas av samtliga 

respondenter. De flesta respondenterna beskriver variationen som att det dyker upp nya saker 

under dagen som de måste ta hänsyn till. Det finns saker som respondenterna måste göra men 

agendan för dagen kan komma att ändras då arbetsdagarna i stor utsträckning innefattar att 

lösa problem och besvara frågeställningar som respondenterna ställs inför. Dessa 

frågeställningar handlar om både stort och smått. Flera respondenter uttrycker också att 

variationen innebär att de varje dag möter olika människor, både inom och utanför 

organisationen. Variationen i arbetet ses som en positiv del av arbetet och något som samtliga 

respondenter menar bidrar till deras motivation. Detta är något som kan anknytas till 

Herzbergs et.al. (1993) teori som också menar att ett varierat arbete är något som leder till 

motivation. Respondent 1 exemplifierar variationen genom att en dag kan innefatta möten av 

olika slag, men även utbildningar. Respondent 2 uttrycker det som “det händer inte så ofta 

men man kanske till och med rycker in i disken någonstans, om du behövs”. Respondent 8 

upplever det som att man har något att förhålla sig till, men att det brukar vara mycket som 

händer runt omkring, något som uppskattas då respondent 8 gärna ser att det händer mycket. 

“Det måste hända saker och ting för att det ska vara roligt” - Respondent 8. 
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Enligt Herzberg (1966) kan motivationsfaktorer skapa tillfredsställelse och motivation men 

inte leda till missnöje om de inte finns. Samtidigt som alla respondenter uttrycker att det är 

viktigt med variation för att vara motiverad så framkommer det även från två av 

respondenterna att variationen inte bara är viktig ur den aspekten utan att avsaknaden av den 

skulle ge upphov till negativa känslor. Den ena uttrycker att denne inte skulle klara av att 

arbeta om arbetet inte var varierat, medan den andra upplever att denne inte skulle trivas om 

arbetet inte var varierande. Denna uppfattning är något som inte överensstämmer med 

Herzbergs (1966) teori eftersom avsaknaden av variation enligt dessa respondenter är något 

leder till missnöje, vilket det enligt teorin inte kan leda till. 

Respondenterna beskriver att arbetet utmanar dem och deras kompetenser. Flera beskriver att 

dagarna har ett ständigt inslag av problemlösning där problemen varierar från dag till dag. 

Utmaningen ligger mycket i att det varje dag dyker upp arbetsuppgifter som kräver att 

respondenterna använder sig av sin kompetens. Respondenterna beskriver utmaningar som en 

stor del i deras arbete och upplever utmaningarna som roliga och drivande. Arbetet beskrivs 

av respondenterna som utmanande och samtliga menar att det är något som motiverar. Detta 

är något som flera teorier pekar på där både Hackman och Oldham (1980) och Herzberg et.al. 

(1993) menar att utmanande arbetsuppgifter är något som bidrar till motivationen. Främst 

uppfattar respondenterna det som utmanande och motiverande när det dyker upp saker som 

de inte stött på tidigare, vilket gör att de får använda sig av sina kompetenser. Respondent 10 

beskriver det som att det är viktigt för motivationen att utmanas intellektuellt. Respondent 2 

beskriver att leverera samma tjänst med olika förutsättningar är något som gör arbetet 

utmanande och förklarar skillnaden mellan att leverera mat i LKABs gruva 1250 meter under 

jord och att leverera mat på marknivå. Respondent 4 beskriver när de skulle byta 

kassasystem, vilket var utmanande eftersom det var något som denne inte gjort tidigare. Trots 

att respondent 5 har arbetat inom branschen under så gott som hela sitt yrkesverksamma liv 

så upplever denne att nya tekniska lösningar är något som har bidragit med utmaningar 

kompetensmässigt då denne ställs inför frågor om hur dessa ska appliceras i verksamheten 

samt hur man kan planera personal och anpassa tjänster utifrån det. Respondent 10 beskriver 

att området som denne ansvarar för har utvecklats under dennes tid på positionen. Området 

har expanderat vilket har bidragit till att Respondent 10 har fått fler arbetsuppgifter vilka har 

varit utmanande kompetensmässigt eftersom denne inte har arbetat med något liknande 

tidigare. 



22 

 

4.2 Upplevelsen av utvecklingsmöjligheter och avancemang  

Möjligheten att kunna utvecklas i företaget upplever samtliga respondenter som goda och 

menar på att det är viktigt att känna att det finns utvecklingsmöjligheter i sitt arbete. Samtliga 

respondenter uttrycker att utvecklingen inom yrkesrollen eller möjligheten att utvecklas inom 

områden de tycker är roliga är något som motiverar dem. Detta stämmer väl överens med 

Herzberg et.al. (1993) som menar på att utvecklingsmöjligheter är något som bidrar till 

motivationen. Att utvecklas kompetensmässig beskriver flera respondenter som viktigt och 

att de i företaget har möjlighet att utvecklas inom det planet. Flera respondenter beskriver 

också att de inom företaget har fått möjlighet att gå utbildningar, något som bidragit till att 

respondenterna utvecklat sin kompetens. 

Positionsmässigt upplever respondenterna att möjligheten finns att klättra i organisationen, 

men de flesta respondenter upplever att de har svårt att se nästa steg uppåt och att steget till 

nästa position är för stort. De flesta respondenter menar att det är en drivkraft att stiga 

positionsmässigt. Herzberg et.al. (1993) beskriver att det är motivationsfaktor att avancera i 

företaget, något som de flesta respondenter också uttrycker. Flera respondenter upplever att 

det är en ständig drivkraft att klättra i organisationen. Respondent 7 beskriver att det är en 

drivkraft att utvecklas positionsmässigt uppåt i organisationen. Respondent 3 utvecklar hellre 

sina kunskaper inom företaget för att sedan gå vidare till en annan organisation och ser 

utveckling som att man är på väg någonstans och som en förutsättning för motivation. 

Respondent 10 uttrycker att det är en drivkraft att få ett utökat ansvar och har svårt att inte 

anta nya utmaningar. 

Samtidigt som de flesta respondenter uttrycker att det är drivande att utvecklas 

positionsmässigt menar några av dessa respondenter att de i dagsläget att strävar inte efter det 

utan är nöjda med den position de har idag. Detta tyder på att avancemang i likhet med 

Herzberg et.al. (1993) ses som en motivationsfaktor, men att det i nuläget inte är något som 

de strävar efter. Respondent 1 beskriver det som lätt att göra karriär i företaget om man vill, 

men det är ingenting som denne strävar efter längre, utan denne skulle istället kunna tänka sig 

att gå tillbaka till en tidigare roll och arbeta inom det området igen eftersom det var något 

som denne tyckte var roligt. Respondent 2 beskriver att det genom åren varit drivande att 

utvecklas positionsmässigt men att denne är nöjd med sin position i nuläget och att det i 

nuläget inte är en drivkraft. Respondent 4 ser möjligheterna att utvecklas positionsmässigt 

som begränsade men beskriver samtidigt att det inte finns någon strävan efter att överta den 



23 

 

position som dennes chef innehar. Istället skulle respondent 4 kunna tänka sig att jobba mer 

med utveckling i företaget. 

Maslow (1987) menar att människor strävar efter att göra det som de helst vill göra, något 

som samtliga respondenterna visar tecken på. Några av respondenterna framhåller alltså den 

positionsmässiga utvecklingen som något de strävar efter. Andra respondenter framhåller att 

de är nöjda med den position de har och att de istället för att klättra i organisationen gärna 

skulle kunna tänka sig att utvecklas i sin nuvarande yrkesroll eftersom de finner den 

intressant, alternativt söka sig till andra roller i företaget som de finner intressanta och 

utvecklas inom den rollen. 

4.3 Upplevelsen av att fullfölja ett helt arbete samt att se resultatet av sitt arbete 

Respondenterna upplever att det är viktigt att kunna följa arbetet från början till slut, men 

några av respondenterna beskriver att de inte behöver vara med i varje del i arbetet. Alla 

respondenter förutom en beskriver att det är motiverande för dem att få följa hela 

arbetsprocessen för att alltid veta hur arbetet fortskrider eller för att kunna påverka arbetet. 

Detta är något som går i linje med Herzberg et.al. (1993) som beskriver att det är det är en 

motiverande att kunna fullfölja ett helt arbete istället för en liten del. Några respondenter 

uttrycker att det är motiverande att hela tiden kunna följa arbetet, men på en lagom nivå och 

utan att vara med allt för detaljerat. Respondent 9 beskriver att det är viktigt att hela tiden få 

vara med men beskriver sin roll som coachande, eftersom det är någon annan som utför 

arbetet. Respondent 5 menar att det är motiverande att ha möjlighet att få vara med hela 

vägen, men menar att det måste gå att delegera arbetsuppgifter. Respondent 1 menar att det 

ibland är motiverande att var med hela men att det inte alltid är ett måste. Vidare menar 

respondent 1 att det måste gå att delegera men att det då är viktigt att få återkoppling på 

arbetet. 

Respondent 7 beskriver att det är roligt att vara med i arbetsprocessen men har inget behov av 

att vara med hela vägen och finner heller ingen motivation i det. Istället delegerar denne 

hellre arbetsuppgifter och motiveras istället av att se andra växa. Till skillnad från Herzberg 

et.al. (1993) som menar att fullfölja ett helt arbete är något som motiverar så upplever denna 

respondent att det inte är motiverande att få vara med hela vägen. 

Samtidigt som flertalet respondenter beskriver att det är motiverande att få vara involverad 

hela vägen så beskriver samtliga respondenter att det är motiverande att följa arbetet fram till 

resultat. Hackman och Oldham (1980) beskriver att det är viktigt för motivationen att vara 
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med från inledning till tydligt resultat. Det stora flertalet instämmer till detta och menar att 

det är motiverande att vara med från inledning till resultat, även om en respondent sticker ut 

och menar att det är motiverande att se resultatet men behöver inte vara involverad hela 

vägen. Samtliga respondenter menar att de har goda möjligheter att se att deras arbete leder 

till ett resultat. Ett sätt att kunna se resultatet av sitt arbete beskriver flera respondenter vara 

genom uppföljningar med sina chefer och möten med underordnade och kollegor på samma 

position. Genom denna återkoppling får de möjlighet att veta hur de ligger till i arbetet samt 

hur de presterar. Flera framhåller även att det är viktigt med regelbunden och snabb 

återkoppling för att hela tiden kunna veta hur de ligger till. Respondent 2 beskriver det som 

att det är viktigt att få återkoppling på arbetet för att veta att man är på rätt spår och “inte ute 

och visslar någonstans”. Respondenterna kan även se resultatet av sitt arbete genom det 

ekonomiska resultatet. Herzberg et.al. (1993) beskriver att se resultatet av sitt arbete något 

som motiverar. I linje med detta upplever samtliga respondenter att de har goda möjligheter 

att se resultatet av sitt arbete och uttrycker också att det är motiverande att kunna göra det. 

Respondenternas uppfattning går även i linje med Hackman och Oldhams (1980) teori som 

menar att det är motiverande att ha kunskap om resultatet av sitt arbete. Resultatet av arbetet i 

form av siffror, det ekonomiska resultatet, framhåller några respondenter som motiverande 

och dessa beskriver att det innebär att nå och helst överträffa budget samt nya och bättre 

affärer. Andra respondenter framhåller vikten av att se att personalen utvecklas, att kunderna 

blir nöjda eller att tjänsterna de levererar utvecklas som något som motiverar dem. 

4.4 Upplevelsen hur arbetet påverkar andra 

Samtliga respondenter beskriver att de upplever att deras arbete påverkar andra i 

organisationen. Respondenterna beskriver att de påverkar andra i organisationen på olika sätt, 

bland annat genom resultatet av deras arbete. Om resultatet av respondenternas arbete är 

dåligt upplever respondenterna att det påverkar andra i organisationen. Respondent 4 

beskriver det som att om denne gör ett dåligt jobb så kommer det att drabba flera avdelningar 

och anser att det därför är det viktigt att göra ett bra jobb, eftersom det påverkar andra i 

organisationen. Respondent 2 beskriver att om denne tar för många dåliga beslut så kan det 

påverka det andra i organisationen, både i Sverige och Europa. Flera respondenter beskriver 

också att de kan påverka de anställdas arbetsmiljö och arbetsbelastning genom att vara 

uppmärksamma och hjälpa till om de exempelvis upptäcker fel eller brister. Om människor 

upplever att deras arbete påverkar andra menar Hackman och Oldham (1980) att man bryr sig 

mer om arbetet än om det är ovidkommande för andra människor, något som i sin tur leder 
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till motivation. I likhet med detta uttrycker samtliga respondenter en förståelse för att deras 

arbete påverkar andra och att genom sitt arbete kunna påverka andra människor menar 

samtliga respondenter är något som motiverar. Några av respondenter beskriver att de blir 

motiverade av att de kan få andra i organisationen att växa, medan andra respondenter 

upplever att det är motiverande att se till att andra i organisationen är trygga och mår bra på 

arbetsplatsen. Respondent 5 beskriver att denne absolut kan påverka och menar att det är en 

otroligt stark drivkraft att man som chef har en påverkan på medarbetare och kollegor. 

Respondent 2 anser sig dock inte känna någon större motivation av att påverka andra och 

menar att det är en “liten egoboost”, men att påverkan på andra inte är något avgörande. 

4.5 Upplevelsen av autonomi och ansvar i arbetet 

Samtliga respondenter uttrycker att de har stor möjlighet att själva bestämma över och ta 

ansvar för deras arbete och uttrycker också att det är viktigt för dem. Flertalet respondenter 

beskriver detta som motiverande eller en drivkraft och resterande respondenter som inte 

uttryckligen beskriver det i dessa termer menar att det är något som skapar tillfredsställelse i 

arbetet. Respondenternas syn på friheten att bestämma över sitt arbete stämmer överens med 

Herzbergs et.al. (1993) och Hackman och Oldhams (1980) teorier som menar på att kontroll 

över arbetssituation och handlingsfrihet leder till motivation. De flesta respondenter beskriver 

friheten som att det finns mål och resultat som ska uppnås, men att vägen dit i mångt och 

myckets bestäms av respondenterna själva. Några respondenter beskriver att om budget hålls 

så kommer det heller inte att komma någon och bestämma hur arbetet ska läggas upp, vilket 

de upplever som en drivkraft till att prestera bra för att få fortsätta bestämma arbetets 

upplägg. Respondenterna beskriver att de i stor utsträckning är fria att bestämma sin egen 

vecko- eller tidsplanering och ser det som något mycket positivt. Respondenterna upplever att 

de har möjlighet att lägga upp sitt eget arbete utan att någon lägger sig i det. Tidsmässigt 

upplever respondenterna att de kan planera sin tid utifrån vad de tycker är viktigt, men de 

beskriver också att de har vissa deadlines och ramar som de måste förhålla sig till. 

Respondenterna måste exempelvis lämna in månadskommentarer, något som inte kan vänta 

till nästföljande månad utan dessa måste lämnas in vid en viss tid.  

“Så länge sakerna blir gjorda så spelar det ingen roll hur och när och var” - Respondent 5 

De flesta respondenter uttrycker att det är en förutsättning att själv få bestämma över och ta 

ansvar för sitt arbete. Respondent 7 uttrycker att det är jätteviktigt och att “jag måste nog få 

fixa lite hur jag vill att det ska vara” eftersom denne själv känner sin verksamhet bäst. 
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Respondent 5 beskriver att förtroendet att själv kunna bestämma över och ta ansvar för sitt 

arbete måste finnas där för att leda och utveckla en organisation. Respondent 3 menar att det 

är en förutsättning för denne att själv kunna bestämma över sitt arbete. Herzberg (1966) 

menar att motivationsfaktorerna bara kan motivera och inte kan leda till missnöje om de inte 

finns. Samtidigt som de flesta respondenter ser det som motiverande att själva få bestämma 

över sitt arbete upplever flera också det som en förutsättning för att kunna utföra sitt arbete, 

vilket eventuellt skulle kunna ifrågasätta om att ha kontroll över sitt arbete bara kan leda till 

motivation.  

Samtliga respondenter beskriver att de själva upplever att de får ta ansvar för sitt arbete. Flera 

av respondenterna uttrycker det som att ansvar är något som kommer med deras yrkesroll och 

ser även ansvaret som något positivt. Att själv få bestämma över sitt arbete beskriver samtliga 

respondenter som motiverande eller tillfredsställande och upplever att detta är något som 

hänger ihop med att få ta ansvar. Liksom Herzberg et.al. (1993) kopplar respondenterna ihop 

kontroll och ansvar över eget arbete och att det är något som motiverar. Flera av 

respondenterna beskriver det just som “frihet under ansvar” och att det är något som stämmer 

in på deras arbete. De flesta beskriver också att ansvarskänslan stärks genom att de själv får 

bestämma hur arbetet ska genomföras. Detta går i linje med Hackman och Oldham (1980) 

som menar att individer känner större ansvar när de själva bestämma hur arbetet ska utföras, 

något som i sin tur leder till motivation. Respondent 4 menar på att det skulle vara svårare att 

ta ansvaret om någon annan bestämmer vad denne ska göra utan menar att ansvaret kommer 

med att få tänka själv och att själv lägga upp sin tid. Om så inte varit fallet menar respondent 

4 att denne skulle bli en soffpotatis och kanske slutat tänka själv. Respondent 6 ser på ansvar 

kopplat till att själv få bestämma över sitt arbete som enbart positivt och att konsekvenserna 

av dennes beslut också är dennes egna konsekvenser. Vidare menar respondent 6 att det 

ibland kan vara betungande att själv bestämma och ta ansvar över sitt arbete, men att det hela 

tiden är utvecklande. Respondent 2 beskriver att det är A och O att få ta ansvar över sitt 

arbete och menar att man annars inte kan göra ett bra jobb. Det fungerar inte om man inte har 

ansvarskänslan, då blir det bara frihet menar respondent 2. Vidare menar respondent 2 på att 

“man får själv ta i skiten som man ställt till” om det skulle gå dåligt och att det leder till att 

ansvarskänslan växer. 

4.6 Upplevelsen av återkoppling på arbetet 

Uppfattningen om hur återkopplingen fungerar beskrivs på olika sätt. Några respondenter 

beskriver att återkopplingen fungerar bra och att de får den mängd återkoppling som de 
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behöver, medan andra beskriver att återkopplingen fungerar mindre bra och att de får för lite 

eller för mycket återkoppling. Återkopplingen från ledningshåll beskriver några respondenter 

som att den i större utsträckning kommer om det resultatet är mindre bra. När det kommer till 

återkoppling från underordnade går åsikterna också isär. Några beskriver återkopplingen från 

underordnade som välfungerande, medan andra beskriver de inte får reda på kritiken när det 

är saker som upplevs mindre bra, något som ses som en brist. Samtliga respondenter 

beskriver att det är motiverande att få återkoppling i form av beröm, kritik eller någon annan 

form av bekräftelse. Att få bekräftelse är något som både Herzberg et.al. (1993) och Maslow 

(1987) menar är viktigt för motivationen, något som stämmer in på respondenternas 

uppfattning som också menar att det är något som motiverar.  Respondent 7 menar att det är 

viktigt för motivationen att få återkoppling och att få det från kunder är en del som motiverar. 

Respondent 7 menar att ett litet vänligt ord räcker för att bli motiverad. Flera respondenter 

pekar på att det är den positiva återkopplingen som fokus bör ligga på. Respondent 10 

beskriver att det är viktigt att kunna få positiv återkoppling och upplever att företaget är bra 

på att se när saker inte går bra och mindre bra på att ge återkoppling när det går bra. Därför 

önskar respondent 10 ytterligare positiv återkoppling och menar samtidigt på att det skulle 

öka motivationen. Respondent 9 uttrycker också att det är motiverande att få positiv 

återkoppling. Respondent 1 menar att återkoppling i form av beröm eller kritik är 

motiverande men att det ibland upplevs som svårt. Respondent 3 beskriver att man väl alltid 

vill ha lite uppmärksamhet ibland men förväntar sig inte att få det och att det går bra utan. 

Denna uppfattning är något som går i linje Herzberg (1966) som menar att erkännande kan 

motivera men inte leder till missnöje om det inte finns.                                                                                                                                                                                                                                 

4.7 Upplevelsen av arbetsförhållanden och lön 

Ser man till arbetsmiljö så är samtliga respondenter på det hela taget nöjda med sin 

arbetsmiljö och beskriver att arbetsmiljön är bra. Respondent 7 och respondent 6 beskriver att 

arbetsmiljön är bra och att det är “inga konstigheter”. Respondent 9 beskriver att dennes 

arbetsmiljö i mångt och mycket är dennes eget ansvar. Arbetsmiljön upplever de flesta 

respondenter inte vara bidragande till motivationen utan ser arbetsmiljön istället som en 

förutsättning för arbetet. Hur flertalet respondenter upplever inställningen till arbetsmiljön 

stämmer väl överens med Herzbergs et.al. (1993) syn på arbetsmiljö som också menar att 

detta inte är något som påverkar motivationen. Inledningsvis beskriver några av dessa att 

arbetsmiljö motiverar men när de utvecklar svaret så framkommer en mer nyanserad bild. 

Dessa menar att en bra arbetsmiljö bidrar mer till att det är enklare att arbeta eller för att det 
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inte ska kännas tråkigt och tungt än att den motiverar i sig. Fåtalet respondenter upplever 

dock att arbetsmiljön i sig motiverar samt att det gör att arbetet blir roligare. Dessa 

respondenters uppfattning om arbetsmiljön går alltså isär om man jämför med Herzbergs 

(1966) uppfattning som menar att arbetsmiljö endast är en hygienfaktor och därför inte kan 

leda till motivation. Respondent 10 menar att arbetsmiljön är en viktig motivator som gör 

arbetet roligare. Respondent 8 uttrycker att det är roligare att gå till jobbet med en bra 

arbetsmiljö och att allt hänger ihop. Respondent 5 motiveras också av arbetsmiljön och menar 

att arbetet blir roligare och bättre om arbetsmiljön är bra. Respondent 5 benämner det 

samtidigt som en hygienfaktor och att denne hade lämnat företaget om arbetsmiljön var dålig. 

Enligt Herzberg (1966) så kan hygienfaktorer endast leda till missnöje om det inte finns men 

inte motivera men för Respondent 5 så kan en hygienfaktor både leda till missnöje och 

motivera.  

Sett till frågan om anställningsform beskriver samtliga respondenter att de känner sig trygga 

med sin anställning. Anledningarna till att de känner sig trygga förklaras på olika sätt. Några 

beskriver det som att det är storleken på företaget eller att företaget går bra som gör att det 

känns tryggt. Några andra menar att det inte ses som några konstigheter. Respondent 1 menar 

att tryggheten kommer med att ha varit på företaget länge. Respondent 4 beskriver att denne 

har en bra dialog med ledningen och att om denne gör ett dåligt jobb så förutsätts det att 

ledningen informerar om det så att det inte kommer som en känga bakifrån. Respondent 9 

menar att de följer alla avtal och att det därför känns tryggt. När det kommer till om frågan 

gällande om anställningsform upplevs som något som motiverar tycker de flesta att det inte 

har någon inverkan på motivationen. Detta går i linje med Herzberg (1966) som beskriver 

detta som en hygienfaktor och något som inte kan motivera. Respondenterna menar att det är 

något som skapar trygghet men att det i sig inte är något som motiverar.  Respondent 1 menar 

att denne aldrig har kopplat ihop anställningsform med motivation och att denne är lika 

motiverad oavsett. Respondent 3 uttrycker att det inte påverkar alls. Respondent 9 menar att 

man visar framfötterna mer innan man är fast anställd och att det viktigt att göra det även när 

man blir det men att det inte ses som något motiverar. Två av respondenterna beskriver dock 

anställningsform som motiverande. Detta är något som inte stämmer överens med Herzbergs 

(1966) uppfattning som istället menar att bristande arbetstrygghet som anställningsform kan 

leda till missnöje om de inte finns men inte i motivera om tryggheten finns. Respondent 10 

menar att det är viktigt för att vara motiverad. Respondent 6 menar att det påverkar enormt 

och att det absolut är en motivationshöjare. 
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Ser man till lön så beskriver flera respondenter att de inte skulle ta ett jobb eller byta jobb 

endast på grund av lön. Samtidigt så är lön något som de flesta ser som en drivkraft och något 

som motiverar. Detta går emot Herzbergs (1966) teori som menar att lön inte är något som 

kan motivera. Vissa respondenter menar att lön kanske inte är den starkaste drivkraften 

medan andra menar att det är en bra eller stark drivkraft. Två av respondenterna kopplar dock 

inte alls ihop lön med motivation, något som går i linje med Herzberg (1966) som menar att 

lön är en hygienfaktor och inget som motiverar. Respondent 1 menar att det inte motiverar ett 

dugg och respondent 3 menar att drivkraften ligger i uppgiften och inte i lönen. 

4.8 Upplevelsen av arbetsrelationer och samhörighet 

Relationen till andra människor i organisationen uttrycker respondenterna vara mycket bra 

och beskriver den i termer som öppen och familjär. De upplever att man kan höra av sig till 

vem som helst i organisationen, få ett trevligt bemötande och hjälp om man har några frågor. 

Respondenterna beskriver att de får samma positiva bemötande oavsett vem i organisationen 

de hör av sig till, från de som de har under sig, via sina jämlikar och upp till dem som de har 

ovanför sig. Samtliga respondenter menar också att relationer till andra människor i företaget 

är något som kan bidra till deras motivation. Denna uppfattning går inte i linje med Herzberg  

(1966) som menar att bra relationer med andra på arbetsplatsen endast kan motverka 

missnöje men inte motivera. Flera av respondenterna framhåller relationen med sina 

chefskollegor som något som kan motivera dem. Enligt Maslow (1987) så har människor ett 

behov av samhörighet och att detta är något som motiverar, vilket respondenterna också 

uttrycker. De beskriver att de sällan arbetar tillsammans men när de väl gör det så är det 

något som motiverar. Samtidigt som relationen till andra i organisationen är något som kan 

motivera så beskriver några av respondenterna att det inte påverkar inställningen till 

arbetsuppgifterna medan de flesta tycker att även arbetsuppgifterna blir roligare om man har 

bra människor runt sig. Några framhåller också att det samtidigt är viktigt att kunna arbeta 

självständigt. 

Respondenterna beskriver dock att relationen med kollegorna försvåras i och med de 

geografiska avstånden. Flera upplever att de sällan träffas och kan ibland känna sig lite 

ensamma i sin arbetsroll. Flera respondenter framhåller relationen med andra respondenter på 

samma nivå som viktig just på grund av den anledningen att de ofta känner sig ensamma i sin 

roll. En del i den relationen är att man ofta upplever liknande problem och att man genom 

kontakt med andra kan utbyta erfarenheter och hjälpas åt med problem. Relationen upplevs 

också som viktig för att kunna prata om saker som man inte vill ta upp med sina 
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underordnade eller att bara få prata av sig med någon. Enligt Maslow (1987) har människor 

ett behov av samhörighet med andra människor, något som flera respondenter visar tecken på 

och något som verkar vara delvis ouppfyllt. Dessa uttrycker detta genom ett behov av att 

träffa sina kollegor oftare än de gör i dagsläget. Respondent 1 menar att relationen med 

kollegorna är bra, men att de träffas för sällan, något som även respondent 3 uttrycker. 
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5. Slutsatser 

Detta avsnitt ämnar presentera de slutsatser som kan dras av den insamlade empirin och 

analysen av denna. I detta avsnitt besvaras även den frågeställning och det syfte som 

presenterats i inledningen.  

Upplevelsen av arbetsuppgifterna 

Respondenterna upplever en stor variation i arbetsuppgifterna och uttrycker att variationen 

ligger i att varje dag ser olika ut. Variationen beskrivs som motiverande och viktig för 

samtliga respondenter. Det framkommer också att variation inte bara ses som motiverande 

utan att det också kan leda till negativa känslor om variationen inte finns. Arbetet uppfattar 

respondenterna som utmanande och att det främst är utmanande när det dyker upp 

arbetsuppgifter som de inte stött på tidigare. Att arbetet är utmanande ses som motiverande 

av samtliga respondenter. 

Upplevelsen av personlig utveckling och avancemang 

Utvecklingsmöjligheterna upplever respondenterna som goda och beskriver att det är 

motiverande att känna att man utvecklas, både personligt och genom att avancera i 

organisationen. Den personliga utvecklingen inom områden som respondenterna tycker är 

roliga ses som motiverande av samtliga respondenter. Att avancera positionsmässigt ser de 

flesta av respondenterna som motiverande. Dock framkommer det att vissa av dessa 

respondenter i dagsläget inte drivs av avancemang. 

Upplevelsen av att kunna fullfölja ett helt arbete och se resultat 

Respondenterna upplever att det är viktigt att följa arbetet från början till slut. Åsikten om på 

vilken nivå och hur detaljerat det är viktigt att varierar bland respondenterna. Det stora 

flertalet menar att det är motiverande att kunna fullfölja arbetet från början till slut, medan en 

respondent uttrycker sig inte ha behov av detta. Samtliga respondenter uttrycker att de har 

möjlighet att kunna se resultatet av sitt arbete och uttrycker även att det är något som 

motiverar dem. 

Upplevelsen hur arbetet påverkar andra 

Respondenterna upplever att de har möjlighet att påverka andra i organisationen och 

beskriver det att de påverkar andra genom resultatet av sitt arbete och genom att kunna hjälpa 
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och utveckla andra i organisationen. Samtliga respondenter upplever att de motiveras av att 

kunna påverka andra i organisationen. 

Upplevelsen av autonomi och ansvar i arbetet 

Respondenterna beskriver att de har stor frihet att själva bestämma över sitt arbete och 

kopplar ihop detta med ansvar över arbetet, vilket ses som viktigt och motiverande av 

samtliga respondenter. De upplever att de har vissa ramar och deadlines att hålla sig till, men 

är i övrigt fria att själv lägga upp sitt arbete. 

Upplevelsen av återkoppling på arbetet 

Samtliga respondenter upplever att det är motiverande att få bekräftelse på sitt arbete i form 

av beröm och kritik. Framförallt framhävs positiv återkoppling som det som är motiverande. 

Upplevelsen av arbetsförhållanden och lön 

Arbetsmiljön upplever de flesta respondenter vara tillfredsställande och menar en bra 

arbetsmiljö underlättar deras arbete. De flesta respondenter kopplar inte samman den med 

motivation, dock framkommer det att fåtalet respondenter upplever arbetsmiljön som 

motiverande. Respondenterna beskriver att de känner sig trygga med sin anställningsform och 

flertalet respondenter menar att anställningsformen i sig inte är motiverande. Fåtalet 

respondenter beskriver att anställningsformen är motiverande 

De flesta respondenter uttrycker att lönen är en drivkraft och något som motiverar, där några 

respondenter att det inte är den starkaste drivkraften, medan andra uttrycker att det är en bra 

eller viktig drivkraft. Fåtalet respondenter beskriver att lönen inte alls är motiverande. 

Upplevelsen av arbetsrelationer och samhörighet 

Respondenter beskriver relationen till andra människor i organisationen som bra, öppen och 

familjär. Detta är även något som samtliga respondenter menar är något som motiverar dem. 

Respondenterna beskriver att relationen till andra i organisationen försvåras av de 

geografiska avstånden mellan dem och att de upplever att de gärna träffat andra i 

organisationen oftare. 
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– Vad upplever mellanchefer som motiverande i sitt arbete? 

Samtliga mellanchefer beskriver varierande och utmanande arbetsuppgifter, utveckling, att se 

resultat av arbetet, att arbetet påverkar andra, autonomi och ansvar, återkoppling samt 

relationen med människor och samhörighet som det som motiverar dem. De flesta 

mellanchefer uttrycker att avancemang, att få fullfölja ett helt arbete samt lön är något som 

motiverar dem. Ett fåtal mellanchefer beskriver att anställningsform och arbetsmiljö 

motiverar dem.  

Resultaten motsäger även i viss mån vad Herzberg (1966) menar vara motivationsskapande 

respektive vad som leder till missnöje. Mellancheferna uttrycker att faktorer som skapar 

motivation men inte kan ge upphov till missnöje om de inte finns, exempelvis att ha 

varierande arbetsuppgifter, även kan leda till missnöje om de inte uppfylls, vilket Herzberg 

(1966) inte menar är möjligt. Vidare har mellancheferna uttryckt att faktorer som endast kan 

leda till missnöje om de inte finns, exempelvis lön, upplevs som motiverande, något som 

heller inte är möjligt enligt Herzberg (1966). 
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7. Diskussion 

7.1 Egna tankar 

Det har under studiens gång varit intressant få en inblick i vad som motiverar mellanchefer i 

sitt arbete. Under intervjuerna och i bearbetningen av dessa har en rad intressanta iakttagelser 

och reflektioner gjorts. Uppfattningen om vad som motiverar och synen på detta begrepp har 

visat sig kunna skilja sig från person till person men att det i stor utsträckning råder en 

samsyn kring vad som motiverar dessa mellanchefer i sitt arbete. En reflektion som därför 

gjorts är att det förmodligen ligger i hur frågan ställs. Ställer man frågan om en specifik 

faktor ses som motiverande verkar det finnas en tendens att spontant svara ja på frågan. Ber 

man sedan respondenten utveckla sitt svar så framkommer det ofta en mer nyanserad bild, där 

det visar sig att det finns individuella skillnader i vilken utsträckning olika faktorer är 

motiverande. Det framkommer också att samtliga faktorer som har behandlats har kopplats 

ihop med motivation av en eller flera respondenter, något som därför vill framhållas. Detta är 

intressant med tanke på tendensen att svara ja på frågan om de olika faktorerna som 

behandlats är motiverande. Det verkar därför vara av stor vikt att medveten om hur man 

ställer frågor, speciellt frågor kring ämnet motivation. 

7.2 Förslag på framtida studier 

Med utgångspunkt i denna studie vore det intressant att genomföra vidare studier för att på så 

sätt skapa en djupare förståelse för ämnet. Exempelvis skulle framtida studier kunna omfatta 

ett ökat antal mellanchefer för att på så sätt kunna skapa en bättre uppfattning om vad som 

motiverar dem. Ytterligare möjligheter att utveckla denna studie skulle kunna vara att studera 

mellanchefer från två eller fler företag för att på så sätt kunna påvisa eventuella skillnader 

och/eller likheter mellan olika företags mellanchefer. Detta kan i sin tur utvecklas till att 

studera vad som motiverar mellanchefer i olika branscher och på så sätt kunna skapa 

ytterligare en dimension. Eftersom forskningsområdet gällande vilken betydelse som ledares 

egen motivation har för betydelse i arbetet med att motivera andra så hade det varit intressant 

att undersöka även detta. Att genomföra en jämförelsestudie mellan mellanchefers motivation 

och deras underordnades motivation hade därför varit något som hade kunna bidra till detta 

område. Slutligen skulle det med denna studie som grund vara intressant att undersöka 

mellanchefers motivation genom att använda sig av andra metoder än att genomföra 

intervjuer. Exempelvis skulle det vara möjligt att genom att använda sig av en 

enkätundersökning för att på så sätt bidra till att utöka kunskapen om vad som motiverar 

mellanchefer. 
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Kan du beskriva din position och dina ansvarsområden? 

Hur länge har du varit på din position och i företaget? 

Vad motiverar dig i ditt arbete? (Allmänt) 

Upplever du ditt arbete som varierande? 

Upplever du att ditt arbete utmanar dig? (Kompetenser, utveckling) 

Hur ser du på dina möjligheter att utvecklas i företaget? (Position, kompetens) 

Hur upplever du möjligheterna att se att ditt arbete leder till resultat? (Fullfölja) 

Upplever du att du har möjlighet att bestämma över ditt arbete? (Ansvar, delegering) 

Tycker du att du får återkoppling på det du presterar? (Ledningen och underordnade, andra) 

Hur upplever du relationen med dina kollegor? (Överordnade/underordnade/samma 

nivå/utanför. Påverkan)  

Hur upplever du dina arbetsförhållanden? (Arbetsmiljö, lön, verktyg, trygghet, 

anställningsform) 

Känner du att det är något som inte har kommit fram som du vill tillägga? 

 

Tack! 

  

  

  

 


