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SAMMANFATTNING 

 

Att ha motiverade medarbetare på en arbetsplats är väsentligt. Motivation anses vara en 

central del i medarbetarnas arbetsprestation och ledaren har en roll att skapa förutsättningar 

som kan främja motivation i en arbetsplats. Syftet med uppsatsen är att undersöka och 

analysera vilka faktorer som motiverar medarbetarna, både från ledarnas och medarbetarnas 

perspektiv. Uppsatsen kommer även att undersöka vilka tillvägagångssätt en ledare använder 

för att skapa motivation bland medarbetarna.   

 

I denna uppsats har en kvalitativ forskningsmetod använts i form av en fallstudie för att samla 

in empirin. För att få en helhetsbild av undersökningen har författarna utfört total sex 

intervjuer, varav hälften är ledare och hälften är medarbetare i PostNord Logistik. 

  

Studiens resultat visar att för medarbetarna är den största motivationsfaktorn arbetet i 

sig.  Medarbetarna anser också att faktorer såsom uppmärksamhet, ekonomisk belöning, 

gemenskap, samt eget ansvar är motiverande. Ledarna anser dock att lönen kan vara den 

främsta motivationsfaktorn för medarbetarna. 

  

Resultat visar även att ledarna försöker finnas tillgängliga, vara förebilder, ge uppmärksamhet 

och skapa trivsel på arbetsplatsen för att motivera medarbetarna. Medarbetarna hade en 

gemensam åsikt när det gäller ledarnas tillgänglighet för att de ska känna sig motiverade. 

  

Nyckelord: Motivation, Ledarskap, Medarbetare, Ledare, PostNord, Motivationsfaktor 
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1. INLEDNING 
 

Detta avsnitt inleds med en introduktion till undersökningen och problemdiskussion för att få 

en inblick kring problematiken. Vidare presenteras syftet med studien, problemformulering, 

presentation av fallet samt skillnaden mellan ledarskap och chefskap.  

 

1.1 Introduktion 
Det har pågått diskussioner om 2000-talets stora utmaningar som har uppstått inom 

innovation och flexibilitet som skapar behov av förändringar i organisationer. Utmaningarna 

skapar även behov av en ökad grad av konkurrens på grund av globalisering, avregleringar 

och teknologisk utveckling. Förmågan att förändras blir en överlevnadsfråga för många 

organisationer. Företag som inte klarar av att anpassa sig till nya utmaningar riskerar att 

konkurreras ut (Cordial 2013). 

 

Ett teknikskifte har skett i den digitaliserade världen som förändrar organisationers 

arbetsprocesser och organisationer behöver nya sätt att organisera och leda verksamheter 

(Organisation och Samhället 2016). Digitalisering innebär snabbare och nya vägar att 

kommunicera samt att chefer och ledning jobbar annorlunda jämfört med det traditionella 

sättet. Det innebär också att företag ändrar principer kring hierarkier och istället fokuserar på 

att få medarbetare att växa och utvecklas (NyTeknik 2017). Eftersom tekniken endast är ett 

medel för att automatisera arbetsuppgifter och digitalisering i slutändan handlar om 

människor blir digitalisering en ledarskapsfråga i första hand (KvalitetsMagasinet 2017). 

  

Förändring sker inte längre periodvist utan är en kontinuerlig pågående och väsentlig process 

för organisationer. En ledares uppgift är att hantera förändring så att den inte medför 

improduktivitet, missnöje och minskad motivation i företaget. En studie från 

organisationskonsultföretaget McKinsey visar att 75 procent av organisationerna misslyckas 

att genomföra förändringar effektivt. Detta leder i sin tur till minskad drivkraft och sämre 

framtidstro samt till att misstro till ledningen skapas (VD Tidningen 2015). 

  

Ledarskap handlar om påverkan, om att det finns ett gemensamt mål vilket en grupp av 

människor samarbetar för att uppnå. Dessutom ses ledarskap som en process att påverka 

individer så att de förstår och kommer överens om vad som behöver göras och hur det skall 

göras (Jönsson & Strannegård 2016). Ledarskap har också beskrivits som ett relationsbaserat 

inflytande i olika riktningar mellan ledare och medarbetare. En ledare kan uppnå en balans 
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mellan att få uppdraget slutfört och omsorg om människor genom att fokusera på relationer 

(Jackson & Perry 2008). 

  

Relationellt ledarskap handlar om allas deltagande där ledaren, genom att lyssna och småprata 

ska stödja och uppmuntra medarbetare och på så sätt visa att medarbetarnas prestation 

uppmärksammas. Det huvudsakliga syftet med ett sådant ledarskap är att bilda ett gemensamt 

team (Sveningsson, Alvesson & Kärreman 2014). Det relationella ledarskapet inriktar sig 

även på kommunikativa handlingar och skapar en gemensam mening. Faktorer som tillit, 

samarbete, empati och empowerment (egen makt) är viktiga i relationellt ledarskapet eftersom 

relationer förändras kontinuerligt (Cunliffe & Eriksen 2011).  

  

Christersson (1999) förklarar i sin bok Chefens idébok att en framgångsrik ledare 

kännetecknas av att hen är sakkunnig, begriplig, engagerad i medarbetarnas välbefinnande 

och har god kommunikation med dem. Dessutom karakteriseras en framgångsrik ledare av att 

hen har vetskap (kunskap) om varje medarbetares uppgift och personlighet. Detta är så 

eftersom motivering av medarbetare kan skilja sig åt beroende på vilken personlighet den 

anställde har, vilken typ av arbete det är samt i vilken arbetsgrad medarbetaren befinner sig i 

(Christersson 1999). 

  

Motivation är en central del i medarbetarnas arbetsprestation och ledarens roll är att skapa 

förutsättning på arbetsplatsen för att främja motivation. Det kan en ledare göra genom att 

skapa en arbetsmiljö där medarbetarna kan motivera sig själva (Ryan & Deci 1999). Att 

medarbetarna trivs på sin arbetsplats och är villiga att utföra sitt arbete på ett önskvärt sätt 

visar att de drivs av motivation (Söderfjäll 2012). Att skapa motivation hos medarbetarna 

handlar om ledningspolitik. En motiverad medarbetare svarar mot ledningens uppställda mål 

genom att leda sina ansträngningar i den riktningen. Motivation hjälper ett företag att bli 

framgångsrikt eftersom motiverade anställda ständigt letar efter nya sätt att utföra 

arbetsuppgifter. Därför är det viktigt för organisationer att arbeta med de anställdas 

motivation. Genom att motivera medarbetare kan man få dem att göra sitt bästa arbete även 

under svåra omständigheter (Manzoor 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Medarbetare som inte är motiverade kan ha svårt att bidra till att organisationens mål uppnås. 

Oavsett förmåga och kunskap som medarbetarna har, är det problematiskt för en organisation 
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att bli framgångsrik om medarbetarna är omotiverade (Berséus 2004). Därför har det blivit allt 

viktigare för organisationer att motivera enskilda medarbetare eftersom det är den anställdas 

arbetskraft som styr hur produktiv organisationen är. Ett sätt att behålla personal med hög 

kunskap och förhindra att de ofta byter jobb är att jobba med varje medarbetares kompetens 

och utveckling (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

 

Gellerman (1995) skriver i sin bok Att motivera till ökad insats att motivation är en viktig 

faktor för att skapa produktivitet i företag. Författaren beskriver att “motivation är konsten att 

hjälpa människor att fokusera sina tankar och sin energi på att utföra sitt arbete så effektivt 

som möjligt” (Gellerman, 1995, s.11). Detta innebär att ledaren har ett stort ansvar inom 

organisationen och tar beslut kring hur medarbetare motiveras så att det bästa resultatet 

uppnås. Dock är ledarens uppgift inte lätt eftersom olika människor behöver motiveras på 

olika sätt (Gellerman 1995). 

  

I boken Motivera dina medarbetare skriver Hiam (2006) att det är svårt att lösa problem som 

uppstår i samband med omotiverade medarbetare. Medarbetarna som kontinuerligt måste följa 

ledarens order om vad som ska göras kan bli mindre motiverade i och med arbetsuppgifter 

kan kännas monotona. Medarbetarna kan tappa sitt eget intresse och motivationen försvinner 

helt om de inte får möjlighet att komma på egna lösningar. Detta kan leda till att medarbetarna 

inte känner delaktighet i arbetet som slutligen påverkar organisationens ekonomiska mål 

negativt (Hiam 2006). Detta förstärker även vår upplevelse om att ständigt följa ledarens 

instruktioner leder till minskad frihet samt försämrad möjlighet till vidare 

kompetensutveckling. Utifrån denna problemdiskussion är det av intresse för oss författare att 

undersöka och analysera vilka faktorer som anses vara motiverande för medarbetare från 

ledarnas och medarbetarnas perspektiv och vilka tillvägagångssätt en ledare använder för att 

skapa motivation bland medarbetarna.   

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilka faktorer som anses vara 

motiverande för medarbetarna både från ledarnas och medarbetarnas perspektiv. Uppsatsen 

kommer även att undersöka vilka tillvägagångssätt en ledare använder för att skapa 

motivation bland medarbetarna för att få en fördjupad förståelse kring motivation och 

ledarskap. I undersökningen genomförs en fallstudie i ett digitaliserat tjänsteföretag PostNord. 
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1.4 Forskningsfrågor 
•    Vilka faktorer anses vara väsentliga för att motivera medarbetare utifrån ledarnas och 

medarbetarnas perspektiv?     

  

•    Hur går en ledare tillväga för att skapa motivation bland medarbetarna?  

 

1.5 PostNord Sverige AB 
I denna studie har PostNord AB, som är ett internationellt företag inom leverantören av 

logistik- och kommunikationslösningar i Norden undersökts. PostNord ansvarar för 

posttjänsten i det svenska samhället och är den enda aktören som dagligen får tag i samtliga 

hushåll i Sverige. Företaget som tidigare hette Posten AB etablerades år 1636 och har varit en 

del av det svenska samhället i över 370 år. År 2009 bildades PostNord i samgående med post 

Danmark och Posten AB och ägs nu av både den svenska och danska staten. Företaget 

erbjuder fyra olika typer av tjänster: frimärksombud, postombud, utlämningsställe och 

företagscenter. Företaget har 30 000 medarbetare och 7 000 utlämningsställe (PostNord u.å.). 

  

Historiskt sett har PostNord alltid genomgått förändringar och dessa förändringar har 

framförallt uppstått från externa miljöer till exempel ny teknik, nya sätt att kommunicera och 

nya transportmedel. Den mest omvälvande förändring som Posten har stått inför sedan 1963 

är digitalisering och ökad e-handel som har skapat nya förutsättningar för postverksamheten. 

Det vill säga att det skickas allt fler varor i paket och på pall medan andelen brev minskar 

drastisk. Människor kommunicerar via sms, e-post och sociala medier istället för att skicka 

brev vilket har ställt högre krav på postverksamheten (ibid). 

  

Digitalisering och ökad e-handel har utsatt företaget för en kritisk period. En av 

konsekvenserna av denna kris är att PostNord har kritiserats hårt i media vilket har lett till 

sjunkande förtroende för företaget (PostNord u.å.). Dessa konsekvenser gör i sin tur att 

ledarens roll blir allt viktigare både när det gäller ledare från högre nivå och ledarna som har 

en daglig kontakt med medarbetarna.   

 

I och med att PostNord är ett omfattande företag kommer vi inte att genomföra en 

undersökning på hela verksamheten utan avgränsar oss till ett paket sorteringsterminal vid 

namn PostNord Logistik med fokus på mellanledare som arbetar nära medarbetare. 
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1.6 Skillnad mellan ledarskap och chefskap 
Att ledarskap skiljer sig från chefskap är ett omdiskuterat ämne inom fältet ledarskap. Det 

beskrivs att ledare och chefer äger olika personlighetstyper som är genomförbara för olika 

arbetsuppgifter (Jönsson & Strannegård 2014). En ledare fokuserar på målen, letar efter nya 

miljöer och har en nära relation med sina medarbetare medan chefer ser till att uppnå de 

uppsatta målen och har en ytlig relation med medarbetarna (Backström, Granberg & 

Wilhelmson 2008). De vanliga chefsuppgifterna kopplas med administrativa processer såsom 

organisering och kontroll medan ledarskap är relaterad till mening, förändring och relationer. 

Dessutom anses en ledare påverka människor utan att använda något tvång samt att denne 

leder människor till skillnad från chefer som leder saker (Sveningsson, Alvesson & Kärreman 

2014). 

  

Ledarens inflytande kännetecknas av ”att förändra stämningar, framkalla bilder och visioner 

och fastlägga särskilda mål och önskemål (…) nettoresultatet av detta inflytande är att 

förändra hur folk tänker om vad som är önskvärt, möjligt och nödvändigt.” (Sveningsson, 

Alvesson & Kärreman 2014, s. 39). Jämfört med detta är chefer långt ifrån att vara lika 

allsmäktiga. Ledarskap kan vara frikopplat från chefskap i den mån att en ledare utövar 

inflytande på andra utan att ha någon formell maktbefogenhet. 

  

Författarna Jönsson och Strannegård (2014) skriver att chefsuppgifter kan sammanfattas i fem 

centrala aktiviteter. Aktiviteterna innefattar planering, dirigering, organisering, uppföljning 

samt koordinering. Därmed kan de tillgripa tvång för att genomföra dessa aktiviteter. En 

ledare däremot är en person som följs av fri vilja utan att något tvång förekommer (Jönsson & 

Strannegård 2014). 

 

2. TEORIAVSNITT 

Den teoretiska referensramen inleds med tidigare forskning kring ämnen motivation och 

ledarskap. Därefter presenteras innebörden av motivation för att sedan komma in på 

motivationsteorier. Avsnittet avslutats med att redogöra för relevanta ledarskapsteorier som 

berör en specifik typ av ledare det vill säga ledarna som kommer dagligen i kontakt med 

medarbetarna. 
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2.1 Vetenskaplig ansats 
Forskning kring ledarskap och ledarskapsteorier är omfattande. Manzoor (2012) redogör för 

en forskning som handlar om anställdas arbetsmotivation och organisationens effektivitet. 

Forskningens syfte var att identifiera faktorer som påverkar arbetstagarnas motivation och 

undersöka förhållandet mellan organisatorisk effektivitet och medarbetarnas motivation. 

Resultatet visar att empowerment (egenmakt) och bekräftelse spelar en viktig roll på 

medarbetarnas motivation. Ökad grad av empowerment och bekräftelse ökar också anställdas 

motivation. När en individ känner att denne har makten att styra över sina arbetsuppgifter och 

arbetsmiljö tenderar personen att utföra arbetsuppgifter med extra mycket fokus, entusiasm 

och betydelse vilke kan leda till kontinuerligt framsteg i arbetsrutiner (Manzoor 2012). 

 

Andra faktorer som förbättrar medarbetarnas motivation är uppmuntran, respekt, förtroende, 

gemensamt beslutsfattande, inspiration, kommunikation, uppskattning och möjligheten att 

växa. Genom att låta anställda delta i beslutsfattande och uppskatta deras arbetsprestation kan 

en organisation få tillväxt och välstånd eftersom medarbetarna får incitament att jobba i 

intresse för organisationen. Författaren kom även fram till att det finns ett positivt förhållande 

mellan medarbetarnas motivation och organisatorisk effektivitet. Ju mer medarbetarna är 

motiverade att prestera sina arbetsuppgifter desto högre blir organisationens framgång (ibid). 

 

I artikel communication competence studerar Mikkelson et, al. (2015) om ledarskapsbeteende 

och kommunikationskompetens samt undersöker förhållandet mellan dessa två faktorer med 

anställdas resultat av tillfredsställelse, motivation och engagemang. I resultatet kom forskarna 

fram till att effektiv och lämplig kommunikation är förknippa d med arbetstillfredsställelse, 

motivation och organisatoriskt engagemang. Effektiv kommunikation anses vara en av de 

viktigaste egenskaperna hos en framgångsrik ledare (Mikkelson, York & Arritola 2015). 

 

Vidare har ledarens spontanitet, det vill säga att ge omedelbar respons, lyfts fram som en 

viktig aspekt för medarbetarnas motivation och arbetsnöjdhet. Ledarens förmåga att 

kommunicera på ett lämpligt sätt hjälper till att bygg upp arbetarnas organisatoriska identitet. 

Medarbetarna känner sig nöjda med en ledare som är kompetent på att kommunicera effektivt, 

eftersom de flesta medarbetare vill ha en bra arbetsrelation med sin ledare. Medarbetarna vill 

även att ledaren behandlar dem bra och bryr sig om deras välbefinnande samt känner dem på 

personlig nivå. Det skapas en arbetsmiljö som ofta är roligare och trevligare att jobba i om en 

ledare utgår från en relationell aspekt av ledarskap (ibid). 
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2.2 Innebörden av motivation  
Enligt nationalencyklopedin är motivation “de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteende mot olika mål” (Nationalencyklopedin 2019). Författaren Adair (2006) 

beskriver i boken Leadership and motivation att motivation är när en människa vill göra 

något. Att en människa vill göra något kan bero på oro för bestraffning och entusiasm som 

kan komma från belöningar, befordran och erkännande (Adair 2006). Motivation handlar om 

att ge energi till beteende och även riktningen på dessa beteenden. Det rör sig om den 

bakomliggande drivkraft som leder en individ till att välja vilka beteenden en individ väljer att 

utföra, hur hårt individen anstränger sig och hur länge individen fortsätter att utföra 

beteendena. Det är även vad som driver människor till att agera (Söderfjäll 2012). 

  

Motivation kan ses utifrån tre typer, nämligen inre, yttre motivation och interaktiv motivation. 

Den inre motivationen innebär att medarbetare är engagerade och motiverade gentemot sitt 

arbete och drivkraften kommer inifrån. Den andra typen av motivation utgår från yttre 

faktorer såsom belöningar eller hot om konsekvenser och kallas för extern motivation. Enligt 

Hiam är de yttre motivationsfaktorer är inte fungerande på långt sikt då medarbetarnas 

prestation påverkas av chefens närvarande (Hiam 2006). Det finns en ytterligare version av 

motivation nämligen interaktiv arbetsmotivation som belyser vikten av det sociala och består 

av ömsesidighet, identitet och normer. Ömsesidighet berör samspelet mellan individer där 

lojalitet och engagemang är viktiga för att skapa goda relationer. Identitet handlar om hur 

individens subjektivitet styr ens känslor, tankar och värderingar. Individens självuppfattning 

om organisationen skapar en identitetskälla. Vidare fungerar normer som en ram för hur de 

anställda beter sig i arbetsplatsen och skapar en företagskultur (Alvesson & Kärreman 2007). 

 

2.3 Self-determination theory 
Self-determination theory (SDT) fokuserar på mänsklig motivation och personlighet. Teorin 

lyfter upp vikten av den inre motivationen som anses vara resurs för beteende självstyrande 

och personlighetsutveckling. I teorin lyfts fram de tre psykologiska behov nämligen behov av 

autonomi, samhörighet samt känsla av kompetens i samband med motivation. Behovet av 

autonomi innefattar känslan av att en handling sker utifrån en fri vilja och att personen känner 

sig som ursprungen till handlandet. Behovet av samhörighet handlar om att känna att det råder 

en ömsesidigt omhändertagande och förbindelse mellan människan själv och andra som 

befinner sig i ens omgivning. Detta behov blir tillfredsställt när människan börjar dela med sig 
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av sina erfarenheter, upplevelser, samt känslor med andra i omgivningen. Behov av 

kompetens handlar om att människan har en ständig eftersträvan att förbättras och utvecklas i 

sin kompetens (Ryan & Deci 2000). 

 

Det som ligger centralt inom SDT är skillnaden mellan autonom motivation och kontrollerad 

motivation. Inre motivation är ett exempel på autonom motivation som innebär att ett arbete 

utförs med fri vilja eftersom det uppfattas som intressant och roligt av personen som 

genomför det (Gangé & Deci 2005). En person som är autonomt motiverad agerar utifrån en 

fullständig känsla av valfrihet. Denna typ av motivation involverar självreglerade handlingar 

som anses ha positiva utfall (Söderfjäll 2012). 

 

Kontrollerad motivation är motsatsen till autonom motivation och utgår från att människan 

känner en press att bete sig på ett visst sätt. I detta fall agerar en person för att få belöningar i 

samband med ett utfört arbete eller för att känna sig som en värdig person (Söderfjäll, 2012). 

Arbetet upplevs inte som spännande och därmed är det inte motiverande i sig. Detta eftersom 

arbetet baseras på personens förståelse om kopplingen mellan att utföra ett arbete och få 

implicit godkännande eller andra belöningar. Tillfredsställelse kommer inte från arbetet själv 

utan från externa konsekvenser aktiviteten leder till (Gangé & Deci 2005).   

 

2.3.1 Cognitive evaluation theory 

Cognitive evaluation theory (CET) är en del av SDT och syftar på att specificera faktorer som 

beskriver variationen i den inre motivation. CET fokuserar på de grundläggande behoven av 

autonomi och kompetens. Både känslan av autonomi och kompetens är viktiga förutsättningar 

för inre motivation. Det räcker inte att man upplever en känsla av kompetens eller effektivitet 

för att den inre motivationen ska vara övertygande utan det krävs även att människan upplever 

sitt beteende som självbestämmande (Ryan & Deci 2000). Faktorer såsom återkoppling, 

kommunikation, belöningar och positiv feedback ökar en känsla av kompetens och kan 

därmed öka den inre motivationen. Vidare anses aktiviteter som är optimalt utmanande öka 

den inre motivationen genom att främja en känsla av kompetens. Detta genom att den som 

utför ett arbete känner sig ansvarig för sin framgångsrika prestation (ibid). 

2.3.2 Yttre motivation och dess förvandling till autonomi   

Yttre motivation är den första av de olika typer av kontrollerad motivation och utgår från att 

människors agerande påverkas utifrån vad de vill åstadkomma och undvika till följd av det de 

gör. Detta kan beskrivas utifrån det populära påståendet om piskor och morötter. Ett beteende 
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motiveras antingen av den yttre belöningar som ett utfört jobb för med sig eller för att slippa 

konsekvenser som en handling kan leda till (Söderfjäll 2012). 

  

Introjicerad motivation är en annan typ av den yttre motivation. Med introjicerad motivation 

menas att motivationsfaktorer såsom belöning och straff internaliseras till inre dito där känslor 

förmedlar individen vad som förväntas (Söderfjäll 2012). Internalisering innebär att 

människor tar in attityder, reglerings strukturer och värderingar så att extern reglering av 

beteende förvandlas till intern reglering (Gangé & Deci 2005). I fasen av autonom yttre 

motivation överensstämmer ens beteende för egna självvalda mål med personliga mål. Detta 

gör att människan känner frihet och mer viljekraft. Människan känner sig någorlunda 

motiverad eftersom resultat av ett utfört arbete värdesätts trots att själva arbetet inte är 

intressant (ibid). 

  

Trots att motivationen är konsekvensbaserad handlar människan utifrån en integrerad 

motivation som skapar en känsla av valfrihet istället en känsla av kontroll och styrning. Ett 

arbete uppfattas nu mer som meningsfullt och viktigt men inte nödvändigtvis intressant. 

Denna motivation utgör en stark drivkraft för fortsatt handlande samt skapar en känsla av 

mening (Söderfjäll 2012). 

  

Integration av andra intressen och värderingar som inte är egna är fasen där en fullständig 

internalisering sker. Detta gör möjligt för en yttre motivation att vara en verklig autonom. I 

det här faller har personen en fullständig känsla om att beteendet är en integrerad del av vem 

man är, att det har sitt ursprung i personens självkänsla och är därmed självbestämd. Ett arbete 

som tidigare tycktes vara ointressant blir nu uppskattat (Gangé & Deci 2005). 

  

Studier inom SDT tyder på att en ledare som välkomnar medarbetarnas olika synsätt, erbjuder 

val, tillhandahåller relevanta information på ett sätt som inte är kontrollerande bidrar till ökat 

arbetsresultat. En sådan ledare främjar en högre grad av förtroende för företagsledning, 

medarbetarna blir nöjda med sitt jobb och associerade med andra kollegor (Gangé & Deci 

2005). Studier har även visat att en sådan ledare skapar en tillfredsställelse av behoven av 

autonomi, kompetens och samhörighet vilket i sin tur skapar trivsel i arbetet, ökad prestation 

samt större persistents. Detta stöd från ledaren ökar även medarbetarnas inre motivation och 

resulterar i en ökad prestation. Medarbetare som upplever ett sådant ledarskap visar högre inre 
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motivation vid utförande av ett arbete än medarbetarna som upplevde sina ledare som 

kontrollerande (ibid). 

 

2.4 Herzbergs tvåfaktorsteori 
Herzbergs tvåfaktorsteori grundades av den amerikanska arbetspsykologin Fredrick Irving 

Herzberg. Han genomförde en studie om arbetstrivsel genom att göra en intervju med 

tvåhundra revisorer och ingenjörer och kom fram till ett flertal faktorer som tycks öka 

anställdas trivsel på sina arbetsplatser. Detta skulle i sin tur leda till högre prestation bland 

anställda och ökad motivation (Herzberg, Mausner & Snyderman 2004; Ramlall 2004). 

Hertzberg använde sig som utgångspunkt av FAE-modellen som innehar tre aspekter 

nämligen: 

 

Faktorer→ Attityder → Effekter 

 

Modellen visar hur en kritisk händelse det vill säga en faktor leder till attityd vilket är en 

psykologisk reaktion. Denna reaktion framkallas ofta av att en faktor som antingen aktiverar 

en form av drivkraft eller tillfredsställer ett behov. Ett annat alternativ kan vara att behovet 

fortsätter att vara tillfredsställt. Till slut får den psykologiska reaktion en effekt det vill säga 

en eller flera konsekvenser som antingen är positiva eller negativa beroende på vilken attityd 

personen hade innan. Herzberg kom fram till totalt fjorton faktorer som anses påverka 

anställdas motivation och tillfredsställelse samt deras beteende i arbetet. Metoden används vid 

studie av subjektiva erfarenheter och objektiva händelser och kallas för critical incident-

tekniken (Hein 2012). Faktorkategorin som presenteras nedan är uppdelat på 

motivationsfaktorer; faktorer som anställda tyckte var tillfredsställande och hygienfaktorer; 

faktorer som de upplevde som otillfredsställande i arbetet (Ibid). 

 

Anställda i Herzbergs undersökning beskriver tillfredsställande upplevelser när det gäller 

faktorer som är riktade till innehållet av arbetet. Dessa faktorer kallades för “motivatorer” och 

innefattar variabler såsom själva arbetet, framsteg, ansvar och tillväxt. Faktorer som kopplas 

till missnöje, hygienfaktorer, är till stor del externa och inte relaterade till arbetet (Ramlall 

2004). 
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Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

1. Prestation 

2. Bekräftelse 

3. Själva arbetet 

4. Ansvar 

5. Befordran 

1. Lön  

2. Utvecklingsmöjligheter 

3. Interpersonella relationer 

4. Status 

5. Ledning 

6. Företagspolicy 

7. Arbetsförhållande 

8. Privata faktorer 

9. Anställningstrygghet 

  

Tabell 1. Herzbergs motivations och hygienfaktorer, omarbetad (Herzberg, Mausner & 

Snyderman 2004, s. 60) 

 

 

Faktorer som leder till motivation är skilda från faktorer som framkallar missnöje, det vill 

säga hygienfaktorer. Därför kan en ledare inte förvänta sig att medarbetarna blir motiverade 

av att hygienfaktorer elimineras. Motivation kan däremot ökas genom att karaktären i ett jobb 

förändras genom exempelvis berikning av arbetet. Därför är det väsentligt att arbeten 

omformas på ett nytt sätt som möjliggör större ansvar och utmaning samt skapar möjligheter 

för personlig tillväxt, befordran och erkännande (Ramlall 2004). 

 

2.4.1 Hygienfaktorer 

Herzberg (2004) menar att känslor av missnöje bland respondenterna var inte associerade med 

arbetet i sig utan med villkoren som finns runt omkring genomförandet av arbetet. Individen 

uppfattar omgivning där han/hon utför sitt arbete är oorganiserat eller orättvist och som 

ohälsosam arbetsmiljö. Dessa faktorer kallas för hygienfaktorer och fungerar för att avlägsna 

hälsorisker från arbetsområdet (Herzberg, Mausner & Snyderman 2004). 

  

Hygienfaktorer som också kallas för underhållsfaktorer kännetecknas av faktorer som inte är 

relaterad till själva arbetet men är villkoren för att den genomförs. Faktorerna är extrinsiska 

och innefattar de fysiologiska, kärleks- och säkerhetsbehoven från Maslows behovshierarki 

(1950). Frånvarande av hygienfaktorer skapar missnöje bland medarbetarna, dock bidrar de 

inte heller nödvändigtvis till ökad motivation när de är tillgängliga. Trots att hygienfaktorer 
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inte har en direkt koppling till motivation kan de bidra till att missnöje bland medarbetarna 

förhindras samtidigt som de kan vara en utgångspunkt för motivation (Dartey-Baah & 

Amoako 2011). 

 

2.4.2 Motivationsfaktorer 

Faktorer såsom prestation, bekräftelse, själv arbetet, ansvar samt befordran är enligt Herzberg 

kopplade till arbetsinnehållet. De är inbyggda i arbetet själv och är inte resultat av “morot och 

piska incitament”. Motivationsfaktorer innefattar det fysiologiska behovet av utveckling och 

erkännande. Frånvarande av dessa faktorer skapar nödvändigtvis inte missnöje men när de är 

tillgängliga skapas starka motivationsnivån vilket också leder till ökad prestation. Därför 

kallas de för motivatorer (Dartey-Baah & Amoako 2011). 

  

Sammanfattning 

• Hög hygien + Låg motivation = medarbetarna är inte motiverade men det 

framkommer inte heller mycket klagomål ifrån dem. Jobbet uppfattas som i det här 

faller som en källa för ekonomisk ersättning. 

• Låg hygien + Hög motivation = i ett sådant fall är medarbetarna motiverade men har 

ett flertal klagomål. Arbetet i sig är intressant och utmanande med det förekommer 

dåliga arbetsförhållande och löner. 

• Låg motivation + Låg hygien = denna situation kan vara den sämsta. Medarbetarna 

är omotiverade och har många klagomål. 

• Hög motivation + Hög motivation = denna situation är den idealiska situationen där 

få klagomål tillkommer från medarbetare som är väldigt motiverade (Ibid).  

Ledarna bör enligt tvåfaktors teori kombinera både motivations och hygienfaktorer. En ledare 

uppmuntras däremot att överväga både hygien- och motivationsfaktorer för att optimalt 

tillfredsställa medarbetarnas behov och öka deras motivation för att få dem att arbeta effektivt 

(Dartey-Baah & Amoako 2011).   

2.5 Leader-Member exchange theory (LMX) 
Flertal ledarskapsstudier utesluter efterföljare och lägger mycket fokus på ledare och utövande 

av ledarskap. LMX teorin inkluderar andra aspekter än ledare, det vill säga följeslagare och 

relationen mellan dem. Inom LMX lyfts upp väsentligheten och kvaliteten på relationen 

mellan följeslagare och ledare. Centralt i denna teori är att en effektiv ledarskapsprocess 

uppstår när ledaren och efterföljaren har förmåga att utveckla ett fullt utvecklat 
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ledarförhållande ”partnerskap” och därmed få tillgång till fördelar som denna relation medför. 

Teorin beskriver hur effektiva ledarskapsrelationer utvecklas mellan dyadiska partner inom 

och mellan organisationer. Detta inträffar när relationerna skapar baser för växande enheter 

som är nödvändiga för ett effektivt ledarskap (Graen & Uhl-Bien, 1995). Traditionella teorier 

inom ledarskap fokuserar antingen på ledare eller efterföljare medan LMX studerar kvaliteten 

på relationer mellan ledare och efterföljare (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. The Domains of Leadership (Omarbetad) 

Källa (Graen & Uhl-Bien 1995, s. 221) 

Studier inom LMX visar att dessa tre faktorerna tillsammans bidrar till ett förbättrat resultat 

exempelvis när det gäller efterföljares innovation. Studier som endast fokuserar på ledarskap 

och innovation eller efterföljare och innovation visar ett svagt samband i jämförelse med 

studier som studerar LMX och innovation (Graen & Uhl-Bien 1995). 

  

 I LMX teorin beskrivs förhållandet mellan en ledare och varje enskild underordnad där ledare 

utvecklar ett utbyte-förhållande med varje underordnad. Dessa relationer bildas gradvis under 

en period av tid med ömsesidigt beteende som leder till ömsesidig beroende, lojalitet och stöd. 

Detta utbyte-förhållande präglas av att ledaren ger stöd till medarbetarna, delegerar ansvar 

och delar med sig information. I utbytet förväntas underordnad att vara lojal mot ledaren och 

visa engagemang. Ledaren behöver alltså visa uppmärksamhet och vara lyhörd istället för att 

agera med tvång eller auktoritet. Till skillnad från höga utbytesrelationer kännetecknar låg 

utbytesrelationer av mindre ömsesidig inflytande där underordnade behöver endast följa 

legitima instruktioner från ledaren (Yukl 2013). 

  

Även om forskning kring LMX har varierat från fall till fall betraktas faktorerna såsom 

ömsesidigt förtroende, respekt, stöd och lojalitet alltid som viktiga. Studier inom LMX visar 

att den är relaterad till ledares och underordnades beteende. Vid ett högt utbytesförhållande 

EFTERFÖLJARE LEDARE 

RELATION 
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tenderar ledare ge mer stöd och mentorskap, samråder och delegerar mer samt övervakar 

mindre och har mindre dominans i konversationer. Underordnade tenderar även ge mer stöd 

till ledaren och kommunicerar på ett ärligt sätt samt inte ställer krav för att påverka ledarens 

beslut. Underordnades motivation påverkas negativt om en ledare har lite att erbjuda i form av 

extra fördelar, möjligheter och empowerment. En ledare bör alltså tillåta underordnade att 

delta i beslutsfattande vilket gör att underordnade får mer autonomi och stöd (ibid). 

 

2.6 Transformellt och Transaktionellt ledarskap 
Burns introducerade transformellt och transaktionellt ledarskap som tillsammans bildar en 

ledarskapsteori. Den transaktionella ledarskap förknippas med uppgiftsinriktat ledarskap och 

den transformella ledarskap förknippas med relationsinriktat ledarskap. Burns la märke till att 

det transaktionella ledarskapet bygger på utbyte av tjänster mellan ledare och anhängare där 

ledaren tillfredsställer individens behov men förväntar sig motprestation från individen. 

Däremot lägger transformella ledaren stor vikt på att tillfredsställa individens behov för att 

engagera individen (Clegg et al. 2008). Det transformella ledarskapet bygger på 

medarbetarnas känslor där ledaren inspirerar och påverkar medarbetare. Dessa ledare vill vara 

en förebild till medarbetare och lyfter frågor inom moral och etik. De motiverar medarbetare i 

syfte att stimulera delaktighet och kreativitet (Yukl 2013). Den transformella ledarens sätt att 

leda beskrivs av tre punkter av Yukl: 

  

1.   Få medarbetare att förstå vikten av deras jobb för organisationen. 

2.   Motivera anställda att sätta organisations bästa framför individens bästa där 

individen tenderar att sätta organisationen i centrum och presterar mer än vad som 

förväntas av de. 

3.   Ge anställda nya utmaningar och se till att de utvecklas och stimuleras 

intellektuellt 

  

Burns hävdade att den transaktionella ledarskap skapar kortsiktiga relationer mellan ledare 

och efterföljare som ofta är tillfälliga och som leder till missnöje bland deltagarna. Dessutom 

har detta ledarskap kritiserats för att vara ett universellt mått för ledarens tillvägagångssätt 

som inte tar hänsyn till de organisatoriska miljö (McCleskey 2014). Den transaktionella 

ledarskap bidrar inte mycket till att generera entusiasm och engagemang för uppgiftens mål. 

Den ökar inte heller medarbetares motivation och arbetsförmåga mer än den transformella 



15 
 

ledarskap. Men trots detta brister bör en effektiv ledare kombinera båda typer av ledarskap för 

att maximera resultat (Yukl 2013). 

  

3 METOD 
I metodavsnittet kommer en beskrivning av hur uppsatsen har genomförts. Syftet med avsnittet 

är att ge läsaren en inblick i studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras val av 

metod och här diskuteras den kvalitativ undersökning som har valts att tillämpas i uppsatsen. 

Därefter följer val av företag och respondenter, hur vi har gått tillväga, datainsamling. 

Vidare presenteras tillförlitlighet och överförbarhet. Metodavsnittet avslutas med 

forskningsetik. 

 

 

3.1 Val av metod 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera vilka faktorer som anses vara 

motiverande för medarbetarna både från ledarnas och medarbetarnas perspektiv samt vad en 

ledare gör för att skapa motivation bland medarbetarna. För att genomföra denna 

undersökning har författarna valt den kvalitativa forskningsmetoden i form av intervjuer. För 

att kunna tolka studiens empiri och analysera resultatet utifrån den teoretiska referensramen är 

det betydelsefullt att ha ett hermeneutiskt synsätt där det är tillåtet att göra egna tolkningar 

(Bryman & Bell 2013). Den kvalitativa metoden är i detta falla mer tillämpbar eftersom vårt 

mål är att göra en upplevelsebaserad undersökning för att få fördjupad kunskap inom ämnet. 

  

Den kvalitativa metoden lägger stor vikt på ord och hur personer tolkar och förstår den sociala 

verkligheten vid insamling av data. Kvalitativ forskningsstrategi syftar till att förstå ett 

fenomen på djupet. En kvalitativ metod strävar efter att skapa kontextuell förståelse det vill 

säga en förståelse av beteende, värderingar och åsikter (Bryman & Bell 2013). Denna 

beskrivning stämmer bra med det författarna är intresserade av att komma fram till i 

undersökningen. Enligt Ahrne och Svensson (2015) hjälper en kvalitativ forskningsmetod till 

att få en djupare uppfattning av människors åsikter, erfarenheter samt deras syn på 

verkligheten. Den kvalitativa ansatsen har också kallats för mjuk data eftersom begreppet 

används generellt för alla typer av metoder som grundar sig på observationer, textanalyser och 

intervjuer (Ahrne & Svensson 2015). 

  

I den kvalitativa forskningsmetoden utgår man från att verkligheten kan komma att uppfattas 

olika beroende på vem som beskriver den och saknar därmed en absolut och objektiv sanning. 
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Forskaren själv kan därmed inte använda sig utav exempelvis enkätfrågor kring området för 

att sedan få kvantitativ information (Malterud 2009). Detta gör att den kvalitativa ansatsen är 

mer fördelaktig i vårt fall i och med förutbestämda frågor inte är ett alternativ för att utforska 

detta ämnet. 

 

3.2 Val av företag 
Undersökningen är en fallstudie av företaget PostNord utfört på paket sorteringsterminal, 

PostNord Logistik. En fallstudie möjliggör att studera en organisation på djupet och få en 

helhetsbild av situationen. En fallstudie fokuserar på relationer och processer snarare än 

resultatet. Den syftar på att beskriva saker i detalj och förklarar orsaker till händelser inom en 

ram. Ett annat syfte med fallstudie är att genom att titta på ett specifikt fall belysa det 

generella (Denscombe 2017). I PostNord Logistik arbetar cirka 200 medarbetare. Terminalens 

huvudsakliga arbetsuppgift är att sortera de inkommande paket som kommer från kunder och 

sedan skicka iväg dem. Det är i princip en grov sortering där man sorterar upp paket till 

övriga terminaler i Sverige och sedan sker en fin sortering under natten ner på chaufförs nivå 

(Muntlig källa, Liam). 

  

3.3 Val av respondenter 
Vid val av respondenter har en kombination av bekvämlighets- och subjektivt urval skett. 

Författarna valde att intervjua specifika ledare som hade en närmare kontakt med medarbetare 

trots att det inte gick att påverka vilka av dessa ledare som skulle intervjuas. 

  

Ett bekvämlighetsurval har använts i denna uppsats i och med att författarna kontaktade först 

produktionschefen som sedan valde ut resten av respondenter beroende på tillgänglighet. 

Valet av ett bekvämlighetsurval baseras exempelvis på tillgänglighet av individer som annars 

är svåra att få tag på. Både ledare och medarbetare anses i stort sett ha en begränsad tid för 

andra ärenden än deras vanliga arbetsuppgifter. Dessutom är representativitet mindre viktig i 

ett bekvämlighetsurval utan intervjuer genomförs för att kunna göra en ingående analys 

(Bryman och Bell 2013). 

  

Utöver det har även ett subjektivt urval skett när ledarna handplockades med avsikt att få den 

mest passande informationen, genom att vi vände oss till ledare som dagligen har kontakt med 

medarbetare. Författarna visste i förväg att det är ledare som jobbar nära medarbetare som 

skulle kunna ge värdefullt data som är tillämplig i undersökning. Ett sådant urval fungerar när 
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forskare redan vet vilka människor som undersöks och avsiktligt väljer några av dem för att 

dessa människor anses ge mest värdefull information. Sedan skulle urvalet vara så stort att det 

genererar mättnad kring den insamlade datan (Denscombe 2017). Den mättnaden upplevde 

författarna när det blev upprepningar av svar från respondenter och vi ansåg att det inte 

behövdes göra fler intervjuer. 

 

3.4 Presentation av respondenter  

Ledarna 

Respondent 1, Liam jobbar som produktionsledare. Han har i många år jobbat som ledare och 

är ansvarig för ungefär 45 anställda. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för 

dagliga drift för produktion och planera bemanning jämfört med de prognoser som finns. 

Liam ansvarar även för semesterplanering, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar.  

 

Respondent 2, Anders har jobbat som arbetsledare i fyra år och hans främsta arbetsuppgifter 

består av att hjälpa personalen med att lasta in och köra paket. Anders ansvarar för cirka 20–

25 personer tillsammans med andra ledare och ser även till att produktionen flyter på.  

 

Respondent 3, Emil har jobbat som gruppledare i fem år och ansvarar tillsammans med en 

annan kollega för cirka 120 personer där planering och personalkontakt ingår. Utöver detta är 

han tillgänglig i terminalen där produktionen sker.  

 

Medarbetarna 

Respondent 4, Sven har jobbat i 25 år i terminalen som nattarbetare och ansvarar för 

säkerhetsfrågor samt arrangemang av ankomsten och avgången av lastbilar och registrering av 

inkomna lastbilar. 

  

Respondent 5, Gustav har jobbat i 30 år och är ansvarig för att se till att allt utrymme finns för 

att kunna slutföra arbetsuppgifter och har även koll på om folk har kommit på arbetsplatsen. 

  

Respondent 6, Vera har jobbat i 27 år med paketsortering. Hon har jobbat på 

eftermiddagspasset i 23 år men de senaste fyra åren har hon jobbat på natten. 
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3.5 Tillvägagångssätt 
I det tidiga skedet av uppsatsen var det svårt att veta hur många intervjuer som skulle vara 

nödvändigt för att få tillräckligt mycket information som uppfyller uppsatsens syfte. Eftersom 

syftet med uppsatsen inte var att generalisera utan att undersöka ett beteende på djupet ansågs 

att fem till sex intervjuer var tillräckligt. Dessutom har den begränsade tiden för 

bearbetningen av data för denna uppsats tagits i beaktning. Urvalsprocessen började genom att 

kontakta företagets HR avdelning för att komma fram till någon ansvarig inom en avdelning. 

Vår förfrågan skickades vidare till en terminal och vi fick kontakt med terminalchefen. 

Chefen informerades om uppsatsens syfte samt förmedlades om hur många personer som 

önskas intervjua. Ett specifikt krav ställdes dock på att intervjupersonerna skulle ha en 

ledarposition med personalansvar. Terminalchefen hänvisade oss sedan till en 

produktionsledare som tog förfrågan ännu närmare och arrangerade samtliga 

intervjupersonerna.  

 

Samtliga kontakter skedde via telefonsamtal och mejl ända fram till sista intervjun. 

Intervjuerna skedde i kontoret på terminalen varav två intervjuer med ledare på dagtiden 

16/4/19 och fyra intervjuer med nattarbetare under natten 8/05/19, med en ledare och tre 

medarbetare. Innan intervjutillfällen skickades intervjufrågorna till den person vi hade varit i 

kontakt med för att säkerställa att respondenterna fick möjlighet att läsa igenom frågorna i 

förväg och på så sätt bilda en uppfattning om ämnet. Varje Intervju pågick i ungefär 30–45 

minuter och det fördes även diskussioner kring ämnet före och efter intervjuer. Under hela 

intervjutillfället försökte författarna även förklara med enkla meningar om någon fråga 

upplevdes oklart eller svårbegriplig. Samtidig som intervjuerna spelades in har det även förts 

anteckningar för att identifiera viktiga ord som har framkommit flera gånger under 

intervjutillfället. 

 

3.6 Datainsamling 
Insamlingen av data började redan i tidigt skede av uppsatsskrivande när författarna 

utforskade olika litteraturer och teorier som skulle vara relevanta i den här studien. Tidigare 

forskning har också varit till stor hjälp för att bilda en uppfattning om forskningsområdet. 

Primärdata i denna uppsats har samlats in via sex semistrukturerade intervjuer. Detta på grund 

av att vi vill ha personlig interaktion med respondenterna. Det som är positivt med 

semistrukturerad intervju är att frågorna kan ställas i olika ordning som ger oss forskare 

flexibilitet (Bryman & Bell 2013). Det kan med annat ord ställas flera frågor som 
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tillfredsställer studiens syfte. Även respondenten får möjlighet att svara fritt och ställa frågor 

till författare om något uppfattas som otydligt. Att ha förutbestämda huvudfrågor hjälper oss 

att inte komma ifrån tidigare uppfattningar inom forskningsområdet.  

 

Vi valde att genomföra personliga intervjuer eftersom den ger oss författare chans att studera 

respondentens kroppsspråk, beteende och sättet de reagerar på olika frågor. Fördelar med en 

sådan intervju är att det är lätt att arrangera, till exempel bestämma tid. En annan fördel är att 

åsikter och uppfattningar som uttrycks under intervjun har sitt ursprung från en källa, 

nämligen den som blir intervjuad. Detta underlättar för att lokalisera specifika idéer till vissa 

bestämda person. En personlig intervju är lätt att kontrollera eftersom fokus ligger på en 

intervju per gång. Dessutom involverar samtalet endast en person vilket exempelvis gör att 

ljudinspelningar blir tydliga och lätta att hantera (Denscombe 2017). För att genomföra 

intervjuer skapades två intervjuguider; en till ledare och en till medarbetare, baserad på 

studiens syfte, frågeställning samt teorier. Inledningsvis delades frågorna i tre 

huvudkategorier; bakgrundsfrågor, ledarskap och motivation. Frågorna som ställdes till ledare 

var anpassade på ett sätt för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Frågorna till 

medarbetare var också anpassade på ett sätt så att fokus låg mer på motivation delen i 

intervjuguide. 

 

3.7 Bearbetning av data 
Efter att det empiriska materialet var insamlad började vi bearbeta datan genom att först dela 

materialet mellan oss författare för att kunna transkribera samtliga svar. Sedan skickades 

transkriberingen till samtliga respondenter för avstämning. Efter avstämningen kunde 

tolkningen av datan genomföras.   

  

För att hantera en stor mängd data har författarna läst igenom respondenternas svar flera 

gånger för att sedan markera intressanta meningar och identifiera mönster som är 

återkommande under alla intervjutillfällen. Ett vanligt sätt att få ordning på kvalitativt 

material är att dela upp det efter innehåll så att man får en överblick. Detta kallas för tematisk 

sortering. Sortering av kvalitativa data är ett bra sätt att bekanta sig med innehållet. Genom att 

läsa materialet upprepade gånger och spendera tid med det kan man lättare bearbeta 

intervjumaterialet, Det är även viktigt att ta hänsyn till att det inte går att presentera allt 

material i analysdelen utan materialet måste reduceras (Rennstam & Wästerfors 2017). Detta 
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problem har undvikits genom att identifiera väsentliga utdrag på ett rättvisande sätt som ändå 

representerar intervjumaterial. 

  

Denna undersökning bygger på en iterativ ansats som enligt Bryman och Bell (2013) syftar på 

att koppla teorin med empirin. Det iterativa arbetssättet är bäst tillämpad i denna studie 

eftersom det kräver en pendling mellan teori och den insamlade datan (Bryman & Bell 2013). 

Redan i tidigt skede av uppsatsen började författarna med att läsa relevanta teorier för att bilda 

en uppfattning kring ämnet ledarskap och motivation. Det gjordes även för att förstå och 

analysera vår empiri. 

  

3.8 Överförbarhet 
Författarna har jobbat med tillförlitlighet genom att beskriva valet av respondenter noga. 

Förutom det har det också framställts relevanta detaljer och information vilket möjliggör för 

läsaren att använda informationen för att se uppsatsens relevans och tillämplighet för andra 

fallstudier. Vi har tydligt skildrat hur vi har gått tillväga och vilka metoder som har använts 

för att uppsatsens procedurer på enkelt sätt kan förstås. En noggrann redogörelse av metoden 

förenklar för läsaren att se vilka undersökningslinjer som har lett till att vi kommer fram till 

särskilda slutsatser (Denscombe 2017). 

  

När det kommer till intervjuplats har alla intervjuer skett i kontoret på terminalen där 

informanterna kunde besvara frågorna ostört och tryggt. Att intervju ägde rum på en plats där 

informanterna kan känna sig trygga i kan ha en påverkan på resultatet. För att stärka 

tillförlitlighet ytterligare har vi läst intervjuskrifterna flera gånger för att inte gå miste om 

värdefull information. Sedan har vi kontroll läst varandras anteckningar för att upptäcka 

eventuella missuppfattningar eller skrivfel. En annan aspekt av pålitlighet är att man redogör 

för alla faser av forskningsprocessen. Detta har vi gjort genom att bland annat sätta ut 

referenser som skiljer våra egna ord från andras. Dessutom har vi delat uppsatsen i olika delar 

till exempel i teoridelen tas endast upp teorier som har vetenskaplig grund, empiri delen består 

av endast svar från våra intervjupersoner och slutligen diskussionen där endast våra egna 

tolkningar och reflektioner redovisas (Bryman & Bell 2013). 

  

3.9 Tillförlitlighet  
Författarna har jobbat med tillförlitlighet genom att beskriva valet av respondenter noga. 

Förutom det har det också framställts relevanta detaljer och information vilket möjliggör för 
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läsaren att använda informationen för att se uppsatsens relevans och tillämplighet för andra 

fallstudier. Vi har tydligt skildrat hur vi har gått tillväga och vilka metoder som har använts 

för att uppsatsens procedurer på enkelt sätt kan förstås. En noggrann redogörelse av metoden 

hjälper läsaren att enkelt se vilka undersökningslinjer som har använts för att komma fram till 

särskilda slutsatser (Denscombe 2017).  

 

När det kommer till intervjuplats har alla intervjuer skett i kontoret på terminalen där 

informanterna kunde besvara frågorna ostörd och tryggt. Att intervjun ägde rum på en plats 

där informanterna kan känna trygga i kan ha en påverkan på resultatet. För att stärka 

tillförlitlighet ytterligare har vi läst intervjuskrifterna flera gånger för att inte gå miste om 

värdefulla information. Sedan har vi kontroll läst varandras anteckningar för att upptäcka 

eventuella missuppfattningar eller skrivfel. En annan aspekt av pålitlighet är att man redogör 

för alla faser av forskningsprocessen. Detta har vi gjort genom att bland annat sätta ut 

referenser som skiljer våra egna ord från andras. Dessutom har vi delat uppsatsen i olika delar 

till exempel i teoridelen tas endast upp teorier som har vetenskaplig grund, empiri delen består 

av endast svar från våra intervjupersoner och slutligen diskussionen där endast våra egna 

tolkningar och reflektioner redovisas (Bryman & Bell 2013). 

  

3.10 Forskningsetik 
Vid uppsatsskrivandet är det nödvändigt att tänka på etiska frågor under hela 

uppsatsprocessen. Först och främst gäller det att ha respondenternas samtycke till deltagande i 

undersökningen (Denscombe 2017). Eftersom våra respondenter tackade ja till en intervju och 

godkände på så vis ett medverkande så är samtyckes kriterier uppfyllda. Det utformades även 

ett samtyckesformulär inför intervjutillfälle där det tydliggörs uppsatsens syfte och att 

respondenternas svar är anonyma. Det informerades också att deltagandet i intervjun är 

frivilligt och respondenten kunde avstå från att besvara någon fråga om hen önskar samt att 

hen kunde avbryta intervjun när som helst. De blev även informerade om att deras svar 

kommer att spelas in i syfte för att i efterhand kunna avlyssna och transkribera svaret. 

Intervjuerna spelades in även i syfte att kunna hitta citat samt för att kunna genomföra ett mer 

djupgående analys och tolkning av datan. Vi har använt oss av fiktiva namn för samtliga 

respondenter i både resultat och analysdelen för att läsaren ska lättare kunna relatera med 

respondenternas svar.   
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4 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras studiens empiriska material som grundar sig på intervjuerna som 

har skett i PostNord Logistik. Kapitlet inleds med en kort presentation av respondenterna och 

därefter presenteras respondenternas svar på ledarskaps och motivationsfrågor.  

 

Ledarens svar på ledarskapsfrågor (Bilaga 1) 

Definition av begreppet ledarskap och egen ledarstil 

Liam beskriver att ledarskap handlar framförallt om att föregå med gott exempel och om att ta 

ansvar. Vidare menar han att det också handlar om att ha ett övergripande perspektiv för att få 

en helhetsbild istället för att endast ha en specifik arbetsuppgift att koncentrera på. 

  

         Att föregå med gott exempel tycker jag är huvudingrediensen i ledarskap. I ledarskapet så måste 

du ju ta ansvar för helheten eller för de delarna som du ska vara ledare för.  (Liam) 

  

Vid beskrivning av sin ledarstil förklarar Liam att han försöker få personalen att förstå sina 

arbetsuppgifter så att de kan lösa det utan hans hjälp. Enligt honom gäller det att lita på 

personalen i en stor utsträckning men samtidigt ha ständig kontroll. Han berättar att som en 

ledare har han ansvar att ha koll på vad som pågår på arbetsplatsen. Sedan lyfter han också 

upp vikten om att lyssna på sina medarbetare mer än att bara ge order. Emil definierar 

begreppet ledarskap som att vara exempel och själv visa hur andra ska jobba. Han har själv 

jobbat som paketsorterare en gång och önskat att sin ledare visade hur arbetsuppgifterna gick 

till. Därför tycker Emil att man som ledare är definitionen på hur andra ska jobba. “Jag vill 

vara exempel för andra och visa vad/hur man gör, att jag ska vara en förebild”. (Emil) 

  

Även vid beskrivning av egen ledarstil menade Emil att han ska vara en förebild för andra 

medarbetare. För Anders handlar ledarskap om att få medarbetare att jobba ihop mot samma 

mål och att se till att arbetet flyter så bra som möjligt. Han beskriver sin ledarstil som flexibel 

och hjälpsam. 

  

Egenskaper som en ledare bör ha 

Enligt Liam ska en ledare vara en förebild till sina medarbetare och bör vara lyhörd. Sedan 

tycker ledaren att en viktig egenskap är att kunna hantera olika personer med olika 

bakgrunder, åldrar och språk. “Man måste vara öppen för olika människors situation, alla 

olika delar som gör att olika människor kan ha olika syn på saker och ting”. (Liam) 
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Ledaren beskriver att det inte handlar om att ge vika eller låta folk göra som de vill men ändå 

ha en förståelse för andras uppfattningar för att kunna hantera det på olika sätt. Det handlar 

även om att variera sättet att få en medarbetare att göra ett jobb. Anders menar att en ledare 

bör vara lyhörd och hjälpsam. Dessutom bör en ledare se till att hela personalstyrkan används 

samt se till att allting fungerar. För Emil är det viktigt att man som ledare är lugn, lyhörd och 

har en bra planeringsförmåga eftersom det mesta av arbetet utgår på att planera rätt. 

  

 Medarbetarnas deltagande och påverkan 

Liam lyssnar gärna på nya förslag från medarbetare om det ses som är en förbättring som gör 

att man jobbar effektivare. Anders tycker att det är viktigt med medarbetarnas deltagande vid 

vissa beslutsfattningar. Ledaren nämner att han brukar ta emot förslag från medarbetarna om 

de exempelvis föredrar att jobba på ett visst sätt och låter dem prova sina förslag. 

  

Eftersom det är de som jobbar så låter jag att köra om de har hyfsat bra idé. Bara för att jag är ledare 

betyder ju inte att jag kommer med bästa idéer. (Emil) 

  

Enligt Emil finns möjligheten att vara med och påverka för medarbetare. Ledaren brukar 

oftast låta dem prova sina förslag och se om förslagen verkligen är fungerande. 

 

Kommunikationens betydelse och främjande av samhörighet och samarbete 

Kommunikation är väldigt viktigt enligt Liam som menar att han är så tydlig och exakt som 

möjligt i sin kommunikation så att det inte uppstår missförstånd. “Folk som har lite olika 

perspektiv på saker och ting behöver man kommunicera lite annorlunda med”. (Liam) 

  

Både Anders och Emil hävdar att det är viktigt med att ha en bra kommunikation och att det 

råder en ömsesidig kommunikation på arbetsplatsen. Anders anser utöver kommunikationen 

mellan ledarna och medarbetarna är en god kommunikation med kunderna och 

lastbilschaufförer lika väsentligt. Vidare menar Anders att en bra kommunikation med alla 

kan främja ett bra samarbete och får allting gå så smidigt och enkelt som möjligt. I och med 

ledarna är oftast tillgängliga i terminalen menar Emil att kommunikationen sker oftast där 

paketsortering pågår. 
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För att främja samhörighet och samarbete försöker Anders prata med medarbetare om både 

jobbet men också om andra ämne exempelvis fråga om hur de mår. Han berättar att små 

gester och småprat man tar som en ledare känns påverka medarbetarnas känsla och deras 

välbefinnande. Dessutom menar han att det i slutändan påverkar deras prestation eftersom de 

känner sig att de behövs och trivs på sin arbetsplats. För Liam är samarbetet i en stor 

arbetsgrupp något som också ska ses som en arbetsuppgift likadant som att lyfta paket. 

Exempelvis om medarbetarna delar olika åsikter försöker han ge instruktioner som gör att 

samarbetet fungerar bättre. “Här har vi en överlämning till nästa person och det samarbetet 

behöver fungera men väldigt mycket av arbetet är eget arbete”. (Liam) 

  

Emil menar att han använder en god ton med medarbetarna och försöker vara på gott humör 

själv för att påverka medarbetarnas sinnesstämning och därmed främja samarbetet och 

samhörighet. Han berättar även vikten av att ha ett bra samarbete i och med att de har ett jobb 

som kräver det. 

 

Ledarens Svar på motivationsfrågor (Se Bilaga 1) 

Viktiga motivationsfaktorer och faktorer som driver medarbetarna mest  

Vid fråga om viktiga motivationsfaktorer menar Anders att det är individuellt vad som anses 

vara en viktig motivationsfaktor men att vissa kanske är motiverade av lön, särskild 

nattmedarbetarna. Han tror att medarbetarna presterar bättre eller jobbar mer för att få mer 

lön. Sedan tror han att en annan faktor kan vara välbefinnande och att visa att han bryr sig om 

medarbetarna, ger beröm och kommunicerar. Gällande vad som driver medarbetarna mest 

svarar Anders att det är individuellt. Han anser dock att för vissa kan en hög lön vara det som 

motiverar mest. En annan motivationsfaktor kan enligt Anders vara en kortare arbetstid 

eftersom arbetet sträcker sig mellan 13:00- 21:00 i nuläget. Han märker att medarbetarna blir 

motiverade när han föreslår att de kan sluta tidigare om de jobbar bra. 

  

Som viktig motivationsfaktor påpekar Emil att det är arbetet i sig som är motiverande för 

honom personligen. Att det var kul och blandat, på det sättet att det var administrativt och att 

man fick vara i terminalen. Vid besvarande av vad som driver medarbetarna mest tycker även 

Emil att det kan vara lön. Han beskriver att jobbet är nattarbete och tufft och det är inte många 

faktorer som kan vara lockande. Utöver det hävdar Emil att gemenskap kan vara en viktig 

drivkraft bland medarbetarna. 
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Just på det här jobbet är det ganska många som är ensamma. Jobbet blir deras enda familj för det är 

kul att komma hit. (Emil) 

  

Medarbetarna jobbar från tisdag natt till lördag natt vilket gör att medarbetarnas liv blir mer 

eller mindre osocial. Jobbet blir därmed det enda sociala samvaro för de flesta. 

Liams personliga drivkraft är att känna att man har gjort ett bra jobb. Det är viktig för honom 

att kunna se i spegel och veta att han har gjort ett bra jobb. 

  

Ledarens sätt att motivera medarbetarna 

Liam försöker motivera medarbetarna genom att få dem att trivas på sin arbetsplats med att 

skapa en trevlig arbetsmiljö. Ledaren anser att trivsel och lojalitet är två stora 

motivationsfaktorer för medarbetarna. Därför försöker han vara trevlig de korta moment de 

arbetar tillsammans. Anders försöker motivera medarbetarna genom att prata med dem i den 

mån han hinner och genom att uppmärksamma och ge beröm när de genomför ett bra jobb. 

Emil gör inga särskilda ansträngningar för att motivera andra utan han försöker vara en 

förebild, vara tillgänglig och prata med medarbetarna. Emil tycker också att det brukar lösa 

sig med sitt sätt att motivera andra eftersom han är oftast på plats och är en del av 

medarbetare. 

  

Ledarens sätt att uppskatta och uppmärksamma personalen samt inspirera och ge feedback 

Enligt Liam är de små sakerna som att säga bra jobbat räcker en liten bit eftersom alla 

motivationsfaktorer behöver varieras. 

  

    Om jag bara säger bra jobbat hela tiden då är det inte någon motivationshöjare längre och om jag 

inte säger det då är det helt plötsligt motivation sänkare istället. (Liam) 

  

Enligt Liam är feedback den enklaste och mest effektivaste sätt att inspirera och ge små 

positiva kommentarer. Men helst en feedback som är lite mer konkret till exempel saker som 

är bra och saker som medarbetarna behöver förbättra. Tillvägagångssätt som Anders använder 

sig utav för att uppmärksamma personalen är beröm, feedback och småprat. Han frågar om 

hur medarbetarna mår, berömmer när de utför ett bra jobb och ger feedback. Han tror vidare 

att sådana handlingar uppskattas mycket av medarbetarna. Vidare försöker han vara 

tillgänglig och pratar med personalen vid behov. Han brukar säga till när ett arbete utförs på 
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ett olämpligt sätt men också kommer tillbaka och säger att det är bra gjort efteråt. Att det är 

bra med positiv feedback är något som Emil påstår också. 

  

Man passar på och klappar på axlarna och säger hej när de kommer på jobbet. Bara det ger ju mycket 

liksom. Det krävs inte mycket. Man märker hur glada de blir att man märker en liten grej som de gör. 

(Emil) 

  

Han hävdar att småprat med medarbetare är något han använder sig utav när han ger dem 

feedback. Emil berättar också att både han och andra ledare är ofta nere i terminalen där de 

går runt och håller koll men också passar på att prata med medarbetarna. 

  

Arbetsrelation med medarbetarna 

Enligt Liam är det en fördel att ha en bra arbetsrelation eftersom han ofta behöver ofta 

obekväma beslut där hen försöker göra det på ett sätt som behåller en god arbetsrelation med 

alla. Att det finns en bra arbetsrelation anser Anders är viktigt eftersom bristande relation kan 

leda till att arbetet inte utförs som det ska. Ledaren tycker att det ska råda en bra relationen 

ömsesidigt. Personalen ska kunna känna sig att de kan prata med ledaren och tvärtom. För 

Emil var det viktigt att en bra relation med medarbetarna finns och det var något man kunde 

uppnå menar ledaren. Genom att man är närvarande så ofta som möjligt skapas bättre 

arbetsrelation som förenklar arbetet förklarar hen. 

  

Utvecklingsmöjlighet 

Liam säger att i och med arbetsuppgifter är ganska specifika finns det inte så mycket 

utrymmer för att vara kreativ. Att personalen ska få möjlighet till karriärutveckling är något 

som Anders tycker är viktigt. Medarbetarna ska kunna ta egna initiativ till en viss gräns och 

vara delaktiga för att därmed utvecklas i sin karriär. Anders menar att folk ofta kommer med 

bra idéer och det krävs att ledaren är lyhörd i sådana fall. Emil påstår i sin tur att han är öppen 

när personalen kommer med idéer exempelvis att prova någonting eller ändra strukturen så 

länge det är rimligt. 

 

Förbättra eller förändra något för att öka motivation 

Liam tyckte att ett mer strukturerat och kontinuerligt sätt att kommunicera med personal bidra 

till ökad motivation. Enligt Anders skulle en förändrad arbetstid det vill säga att medarbetarna 

får sluta tidigare vara en stor motivationsfaktor. Han tycker att personalen skulle utföra ett 
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bättre jobb och känna sig motiverade om de slutar tidigt. Dessutom tycker han att 

arbetsrotation kan vara viktigt. Att man gör olika saker och inte samma arbete alltid kan vara 

roligare för medarbetare. 

  

Även om det är stressigt med mycket att göra så är det bra att försöka ha det roligt på jobbet. För då 

känns jobbet lättare och folk mår bättre i överlag.  (Anders) 

  

 Emil menar att det är viktigt att medarbetarna är nöjda med sitt jobb för att kunna prestera 

bättre men också trivas. Han tycker att ha roligt på jobbet och trivsel är viktigt. 

  

 

Medarbetarnas Svar på ledarskapsfrågor (Se bilaga 2) 

Viktiga egenskaper hos ledare enligt medarbetarna 

Viktiga egenskaper som en ledare bör ha enligt Sven är att ledaren lyssnar på personal och ger 

feedback. Sven beskriver sin ledare som ärlig och rättvis samt den som ger stöd till 

personalen. Enligt Gustav ska en ledare kunna allt som rör personalen. Kunnighet och 

skicklighet av ledaren är avgörande för honom för att det inte finns utrymme att göra misstag i 

produktionsarbetet. Han beskriver sin ledare som snäll och lätt att prata med. Sedan menar 

han också att en ledare ska kunna kliva in när det uppstår konflikter på arbetsplatsen. 

  

För Vera var det viktigt att man som en ledare lyssnar på personalen, visar stöd samt är 

tillgänglig. Vidare beskriver hon sin ledare som positiv, lyhörd och stödjande. Hon påpekar 

att hennes ledare alltid är tillgänglig i terminalen och om de stöttar på något problem brukar 

de vända sig till sina ledare. En dröm ledare enligt sven är den som ger både positiv och 

negativ feedback som rör arbetsuppgifter. Enligt Gustav ska en dröm ledare vara som en 

vägledare och ha en bra tidsuppfattning. Vera beskriver sin dröm ledare som snäll, lyssnande 

och positiv.   

  

Medarbetarnas svar på motivationsfrågor (Se bilaga 2) 

Motivations innebörd samt dess betydelse för utfört arbete  

Sven beskriver motivation som att ta ansvar och som en drivkraft till att uppnå ett mål. Enligt 

Gustav så innebär ordet motivation att man är stark både fysiskt och psykiskt för att utföra sitt 

arbete eftersom att sortera paket är ganska tungt arbete och särskilt när man jobbar på 

nätterna. För Vera är motivation att kunna ta ansvar och kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. 
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Enligt Sven är motivation väldigt viktig för medarbetarnas välbefinnande eftersom det gör att 

man mår bättre och känner att man gör nytta. Gustav menar att paketsortering är ett jobb med 

mycket rörelse där man jobbar på löpande band vilket gör att ett litet misstag göra att 

produktionen drabbas vilket kan påverka ens motivation negativt. För Vera var motivation 

viktigt för att kunna utföra ett bra jobb och anser att personalen som är motiverade gör ett bra 

jobb ifrån sig vilket kan leda till högre lön. 

  

Hur motivation påverkas av ledare och på vilket sätt en ledare bör motivera medarbetare 

Sven tyckte personligen att motivation är väldigt individuellt. Men Gustav tyckte att ledare 

har en viss påverkan på motivation eftersom om ledare gör sitt jobb rätt blir det även lätt för 

honom att slutföra sina arbetsuppgifter. Att alla gör varsin del av jobb påverkar ens 

motivation till stor del tycker han. Möjlighet till kommunikation med sin ledare är något som 

Vera anser har påverkan på motivation. Dessutom blir hennes motivation påverkad av 

ledarens personlighet. Hon beskriver att det råder en bra kommunikation med hennes ledare 

och att en ledare som person påverkar hennes motivation. 

  

Enligt Sven kan en ledare motivera sina medarbetare genom att alltid finnas till. För Gustav är 

det viktig att ledare med sin kunskap kan göra så att det blir lättare att göra vissa 

arbetsuppgifter. Ledare kan även motivera medarbetare genom att vara med medarbetarna och 

vara delaktig i arbetsprocessen. Dessutom tycker han att en ledare behöver delegera ansvar 

och inte tvinga eller lägga sig i för mycket utan låter medarbetare ta egna ansvar. Vera menar 

att det arbete i sig och att kunna ta ansvar som hon blir motiverad av. Det krävs därför inte 

mycket av ledaren för att hon ska bli motiverad. Däremot anser hon att kunna dela kunskap 

och erfarenheter med ledaren är något bra. Dessutom ska en ledare kunna ta ansvar, vara 

medveten om konsekvenser och vara tillgänglig. 

  

Eget intresse eller externa faktorer 

Sven jobbar mest från sitt eget intresse till jobbet. Det är samma med Gustav som inte är 

mycket intresserad av belöningar och förmåner utan jobbar för att känna sig glad och gillar 

inte känslan av att göra fel. 
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Lön är jag inte mycket intresserad av. Får jag så får jag men jag gör mitt jobb. Om jag gör fel 

kan ja inte sova. Jag gör som jag ska och jag känner mig glad. Jag är inte en person som blir 

påverkad av förmåner. (Gustav) 

  

För Vera är det också främst intresse till jobb som motiverar henne mest. Hon förklarar att 

hon tycker om sitt jobb och gärna till jobbet. Sedan påpekar hon även andra drivkrafter som 

till exempel att kunna ta eget ansvar och lönen är motiverande. 

  

Olika motivationsfaktorer 

Sven blir mest motiverad av tydliga mål och gemenskap med kollegor. Men enligt Gustav är 

alla faktorer såsom uppmärksamhet, eget ansvar, ekonomisk belöning lika viktiga för att 

känna sig motiverad. Sedan tycker han att kunskap och intresse spelar roll. Han förklarar om 

intresse saknas är det svårt att lära sig något nytt och även svårt att ta egna beslut. Det som 

Vera blir mest motiverad av är eget ansvar, uppmärksamhet samt ekonomisk belöning. Hon 

förtydligar dock att oavsett om hon blir uppmärksammad eller inte är det inte avgörande för 

utförande av ett bra jobb men att det känns bra om man blir uppmärksammad. 

   

Information och kommunikationens betydelse 

Med tanke på att Sven släpper in och skickar iväg lastbilar är det väsentlig med tydlig 

information till exempel att i förväg veta ifall det kommer en bil som inte är anmäld. Han 

tycker att han får tillräckligt mycket med information gällande arbetsuppgifter. Annars skulle 

det bli svårt för honom att utföra sina arbetsuppgifter vilket sänker motivation. Gustav anser 

att det råder bra kommunikation i alla riktningar i organisationen och att han vid bristande 

information tar egna beslut och meddelar ledningen efteråt. Men alla medarbetare har 

arbetsplatsträffar en gång i månaden där det framkommer viktiga information berättar han. 

Även Vera tycker att hon får tillräckligt med information och kommunikation. Hon påstår 

dock att arbetsuppgifterna är bestämda och standardiserade och att det inte behövs mycket 

information om hur dessa ska gå till.   

  

Möjlighet att påverka vid planering och beslut av ledningen samt utvecklingsmöjligheter 

Sven har möjlighet att vara med och göra semesterplanering med sin chef och det ger honom 

en känsla av delaktighet i planering och beslut. Även Gustav tycker att han tar egna beslut 

eftersom ledningen har förtroende att han fattar beslut rörande arbetsuppgifter. Ibland har 

ledningen mindre koll på vad som händer i terminalen och därför är det viktigt att personalen 
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fattar små beslut. Enligt Vera finns möjligheten att framföra sin åsikt men oftast är 

planeringen redan bestämda högre upp och att medarbetarna inte påverkar direkt. Däremot 

kan medarbetarna utföra sitt jobb på sitt sätt och det finns frihet på det sättet menar hon. 

  

När det kommer tillfälle och möjlighet att utvecklas tycker Sven att det finns stora chanser 

men för att utvecklas måste man visa framfötterna, vem man är, vad man vill och kan. Gustav 

menar att så länge man är nöjd med sitt jobb kommer man utvecklas hela tiden eftersom det 

inte är roligt om man är missnöjd med det man gör. Vera har jobbat länge i företaget och 

upplever att hon har utvecklat sig tillräckligt under dessa år. 

  

Positiv feedback, uppskattning och stöd 

Det finns mycket stöd tycker Sven på det sättet att det alltid finns någon man kan luta sig mot 

ifall det skulle vara något. Även Gustav tycker att det alltid finns stöd. Vid situationer som en 

medarbetare har många paket att hantera på en och samma gång, erbjuds alltid extra stöd och 

ibland hoppar in ledaren själv för att underlätta för medarbetarna. Vera menar att det alltid 

finns stöd och hjälp från sin ledare och hon upplever sin ledare som stöttande, lyhörd och 

problemlösare. 

  

Att få positiv feedback är det som driver Sven att fortsätta jobba och känna att man behövs. 

Det skulle kännas lite jobbigt för honom att inte få någon feedback eftersom man ifrågasätter 

då om man gör ett bra jobb eller inte. 

  

    Det är väldigt viktig med feedback som arbetsledare att ge till personalen, de känner sig liksom 

engagerade. (Sven) 

  

Sven har även upplevt att man får extra mycket feedback under perioder då det kommer 

många paket och när det är ganska stressigt. Vidare tycker han att det är viktigt med att få 

mindre positiva kritik som gör att man vill förbättra sig. Gustav påstår att han känner sig 

uppskattad och efterfrågad när han får bra feedback vilket leder till att han presterar bättre. Att 

få feedback och höra ordet “bra jobbat” är viktigt anser Vera. Uppskattning och feedback 

främjar välmående och bättre prestation bland medarbetarna menar hon. 

  

Trivseln eller lön 



31 
 

För Sven var den ekonomiska ersättningen en drivkraft i början eftersom han behövde försörja 

sin familj och betala räkningar. I dagsläget är det dock trivsel, tryggheten, kollegor och 

arbetsledare som gör att han har stannar kvar i sitt jobb. Det är trivseln som har fått Gustav att 

stanna kvar i sitt jobb. Han menar att trivsel är viktigt och att ekonomisk tillfredsställelse är 

kortvarig som inte ger arbetstillfredsställelse. För Vera är det både lönen och trivseln som har 

fått henne att stanna kvar i sitt jobb. Hon påpekar att hon trivs med sitt jobb och känner sig 

inte uttråkad av det trots att det har gått många år. 

  

Faktorer som påverkar arbetsglädje och som får medarbetarna att komma till jobbet 

Enligt Sven är faktorer såsom trivsel, kollegor och arbetsledare som påverkar sin arbetsglädje. 

Trivseln och jobbtillfredställelse är också anledning till att han kommer till jobbet. Utöver det 

är varierande arbetsuppgifter något som påverkar arbetsglädje för Sven, eftersom genom att 

prövning av nya uppgifter gör att han får en helhetsbild i organisationen. För Gustav är det 

friheten i exempelvis att ta egna beslut som påverkar hans arbetsglädjen. Han beskriver vidare 

att det är ingen som styr och kontrollerar strikt på hur medarbetarna utför sina arbetsuppgifter. 

Faktorer som motiverar honom för att komma till jobbet är trivseln och kunna göra sitt bästa. 

  

Trygghet, arbetsplatsen samt roliga och intressanta arbetsuppgifter är några av faktorer som 

påverkar Veras arbetsglädje. Att hon själv är glad och har en positiv inställning till sitt jobb 

påverkar trivseln och arbetsglädjen menar hon. Vera hävdar att det arbete i sig som gör att hon 

gärna kommer till sitt jobb men menar att lön också spelar roll. 

  

Relation med kollegor och ledare 

Alla medarbetare anser att det är nyttig att ha en bra relation med både kollegor och ledarna. 

Sven beskriver att de försöker gå ut, äta och ta en drink efter jobbet. Gustav framhäver vikten 

av arbetsrelationer och hävdar att han trivs med sina kollegor. Men han poängterar också att 

konflikter alltid kan förekomma som ofta går att lösa. Vera som också hade en liknande åsikt 

hävdar att relationen kan förenkla att man utan hinder kan meddela ledarna om det uppstår 

något problem på jobbet. 

 

Observation vid det andra intervjutillfälle  

Den andra intervjun i PostNord Logistik genomfördes natten den 8 maj 2019 mellan kl. 00.00 

och 04:00. Denna intervju var utfört med nattarbetare som omfattar alla tre medarbetare och 

en ledare. Ingen av författare hade en tidigare erfarenhet av att intervjua under en natt vilket i 
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början skapade en känsla av nervositet. På vägen till stället skämtade författarna om att råka 

somna medan intervjun pågick och undrade hur det skulle gå. 

  

Väl framme i terminalens entré började personalen strömma in den ena efter den andra. Trots 

att klockan var runt 23:00 var det livligt i terminalens område. Kort efter ankomsttiden möttes 

författarna med produktionsledaren som anordnande intervjuerna. I och med författarna var 

lite tidiga på platsen än den planerade tiden uppmuntrades vi att slå oss ner i ”fikarummet”. 

Fikarummet var ett ganska stort öppet ställe med totalt 6 stora soffor och tre bord möblerade 

fritt i rummet. Där fanns även ett litet kök, några toaletter, några stor och fina växter samt ett 

biljardbord på andra sidan av stället. Lokalen var ett fräsch, trevligt och mysigt ställe att vara 

i. 

  

Efter att vi har genomfört de tre första intervjun meddelade produktionsledaren att samtliga 

medarbetare har en timmes paus och för att utföra resterande intervjuer behövde författarna 

vänta i en timme mellan 02:00-03:00. Under timmen satt vi återigen i fikarummet i en av 

sofforna som låg framför de andra soffor där PostNords arbetare satte sig i. Kort därefter 

började personalen komma in till rummet, ta en kopp kaffe/te från köket och engagera sig i 

samtal med varandra. De hälsade varandra genom att skaka hand, lätt kram och klappa på 

axeln. Såsom ledarna och medarbetarna från intervju berättade uppmärksammades en god 

relation mellan dem. Ledarna och medarbetarna satt bredvid varandra på soffan och då och då 

under tiden hördes skratt från personalens diskussion. Från andra sidan av rummet hördes en 

ganska hög musik och prat. Trots det stora utrymmet satt hela personalen samlat i ett ställe 

och det märktes inga som satte sig någon annanstans i rummet. Det gick inte urskilja heller 

vem som var ledare och vem som var medarbetare trots att ledarna bar en arbetsjacka med 

ordet “LEDARE” skrivet på baksidan. 

 

 

5 ANALYS OCH DISKUSSION 
Nedan följer en analys av resultatet som presenterades i tidigare kapitlet. För att kunna besvara 

studiens frågeställningar kommer analysen att utgå ifrån den teoretiska referensramen. Författarna 

kommer att utgå från underlaget i resultatdelen och försöka lyfta upp vissa faktorer som har 

förekommit upprepade gånger i resultatet. Därefter diskuteras andra relevanta faktorer utöver de 
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faktorer som kom upp flera gånger. Avsnittet avslutas med diskussion och egna reflektioner kring 

studiens resultat.    

 

Under intervjutillfällena uppmärksammades att några faktorer framkom upprepade gånger av 

både medarbetarna och ledarna. Efter att resultatdelen var sammansatt blev dessa faktorer mer 

tydliga vilket gjorde att vi kunde upptäcka ett mönster i respondenternas svar. Detta har gjort 

att vi har valt att tematisera faktorerna för att sedan tolka och analysera dessa utifrån olika 

teman. 

 

Medarbetarnas eget intresse för arbetet  

Resultatet visar att eget intresse för arbetet var den största motivationsfaktorn enligt samtliga 

medarbetare. Medarbetarna menar att de tycker om sitt jobb och att det är jobbet i sig som de 

blir motiverade av. Medarbetarna var också enade om att den främsta drivkraften är intresset 

för jobbet samt att externa faktorer såsom belöningar och förmåner kommer i efterhand. Detta 

stämmer bra överens med både Self determination theory och Herzbergs tvåfaktorsteori. 

Enligt tabellen ingående i Herzbergs teori är själva arbetet en av de fem 

motivationsfaktorerna som också kallas för “motivatorer”. Närvaron av dessa faktorer skapar 

en stark motivation vilket i sin tur leder till bättre prestation (Ramlall 2004). 

  

Vidare visar teorin om Self-determination att eget intresse för jobbet är kopplat till inre 

motivation som innebär att arbetet utförs av fri vilja eftersom det uppfattas som intressant och 

roligt (Gangé & Deci, 2005). Utöver det delade medarbetarna samma syn när det kommer till 

att prestera bra på jobbet. För både Gustav och Vera var genomförandet av ens jobb på ett bra 

sätt något väsentligt och motiverande. Samtliga medarbetare ville känna att de har gjort ett bra 

arbete. Detta går också att koppla till Herzbergs tvåfaktorsteori som beskriver att prestation är 

en av de faktorer som skapar motivation när den är tillgängliga (Ramlall 2004). Eget intresse 

för arbetet är dock en faktor som endast belyses av medarbetarna och det diskuteras inte alls 

av ledarna. 

  

  

Lyhördhet och delaktighet 

Att lyssna på sina medarbetare och inte att bara ge order anses som viktigt både av ledarna 

och medarbetarna. Medarbetarna menar att en viktig egenskap hos en ledare är att hen lyssnar 

på personalen och att de är lätta att prata med. Ledarna berättar att lyhördhet kan påverka hur 
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medarbetarna mår som också beskrivs av LMX-teorin, att en ledare behöver vara lyhörd utan 

att agera med tvång eller auktoritet (Yukl 2013). Ledarna poängterade också vikten av att vara 

öppna för nya förslag och att låta medarbetarna vara med i beslutsfattande rörande 

arbetsuppgifter. Detta går att koppla till LMX-teorin som menar att en ledare bör låta 

medarbetare delta i beslutsfattande som gör att medarbetarna får mer autonomi och stöd (Yukl 

2013). Att ledare bör ta emot nya förslag förstärks också av teorin om SDT som beskriver att 

en ledare som välkomnar medarbetarnas olika synsätt och erbjuder val bidrar till ökat 

arbetsresultat. Vidare innebär teorin att en sådan ledare skapar en tillfredsställelse av behoven 

av autonomi, kompetens och samhörighet vilket i sin tur skapar trivsel och ökar 

medarbetarnas inre motivation (Deci & Gangé 2005). 

  

Trivsel och välbefinnande 

Studiens resultat visar att både trivsel och välbefinnande var viktiga faktorer när det gäller 

medarbetarnas motivation och något som anses vara viktigt enligt ledarna och medarbetarna. 

Anders beskriver att han ger beröm, kommunicerar med medarbetarna samt visar att han bryr 

sig om medarbetarna för att skapa välbefinnande på arbetsplatsen. Detta är så för att han anser 

att det kan vara en viktig motivationsfaktor. Även Liam hade liknande synsätt på trivsel och 

menar att den får medarbetarna att utföra ett bra arbete. Vidare försöker han motivera 

medarbetarna genom att skapa en trevlig arbetsmiljö så att medarbetarna trivs på 

arbetsplatsen. Alla ledare påpekar att de försöker fråga hur medarbetarna mår och prata med 

dem om andra ämnen än jobbet. Ledarna tror även att handlingar som till exempel att hälsa, 

samtala, vara trevlig och en ge klapp på axeln uppskattas mycket av medarbetarna och är 

tillräckligt för att medarbetarna ska trivas och må bra. 

  

Medarbetarna menar att uppskattning och feedback från ledare främjar deras välmående och 

leder till bättre prestation. Sedan menar alla medarbetarna att det är viktigt att ha roligt på 

jobbet för att de ska trivas. En positiv inställning till sitt jobb och en bra relation med sina 

kollegor påverkar också trivseln enligt medarbetarna. Samtliga medarbetare är överens om att 

trivseln en av faktorerna som har fått dem att stanna i organisationen. Trivsel och 

välbefinnande kan vara ett exempel för inre motivation. I SDT är inre motivation en typ av 

autonom motivation och en ledare som tillfredsställer behoven av autonomi påverkar 

medarbetarnas prestation på ett positivt sätt. Medarbetarna som upplever större autonomi stöd 

visar högre grad av motivation vid utförande av ett arbete (Gangé & Deci 2005). 
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Feedback och uppskattning  

Feedback och uppskattning anses som viktiga både av ledarna och medarbetarna används 

också som. Liam betraktar feedback som den enklaste och effektivaste sätt att ge återkoppling 

till medarbetarna. Berömma och uppmärksamma när medarbetarna gör ett bra jobb var ett sätt 

som en annan ledare nämner att han använder för att skapa motivation. 

  

Alla medarbetarna erkände att de känner sig uppskattade när de får bra feedback och 

uppmärksamhet från sina ledare. Sven menar att positiv feedback driver honom till att 

fortsätta jobba och känna sig engagerad. Dock påstår Vera att hennes motivation inte påverkas 

mycket av att få feedback, uppskattning eller uppmärksamhet men att det känns bra att få 

dem. Att få feedback och uppmärksamhet från ledare kan liknas med att få bekräftelse. 

Bekräftelse anses som en motivationsfaktor som också kallas för “motivatorer” enligt tabellen 

i Herzbergs teori (se tabell 1). Om bekräftelse saknas behöver det inte nödvändigtvis skapa 

missnöje men när den är tillgänglig skapas en stark motivationsnivå vilket i sin tur leder till 

ökad prestation (Dartey-Baah & Amoako 2011). 

  

Eget ansvar och eget beslut   

Samtliga ledare tyckte att de skapar möjlighet för medarbetarna att ta egna beslut rörande 

arbetsuppgifter. Liam anser att det är viktigt att ge medarbetarna så mycket frihet under 

ansvar som möjligt. Medarbetarna har ett gemensamt synsätt gällande hur en ledare bör 

motivera medarbetarna, det vill säga genom att delegera ansvar och låta de fatta små beslut 

rörande arbetsuppgifter. Frihet till att fatta egna beslut och ta eget ansvar anses som en av de 

främsta drivkrafter som samtliga medarbetarna blir motiverade av. Enligt tabellen i Herzbergs 

teori är ansvar en av “motivatorer” som skapar motivation när den är tillgänglig (Ramlall, 

2004). Även utifrån beskrivningen av inre motivation i SDT kan det sägas att eget ansvar är 

ett exempel på inre motivation, det vill säga en person som är inre motiverad agerar utifrån en 

fullständig känsla av valfrihet som involverar självreglerande handlingar (Söderfjäll 2012). I 

LMX teori pratas också om att ge egen makt till medarbetarna där ledaren har mer av en 

mentorskap roll än någon som övervakar medarbetarna (Yukl 2013). 

 

Förtroende och lojalitet 

Att ledaren har förtroende för medarbetarna nämns både av ledarna och medarbetarna. För 

medarbetarna är det viktigt att ledaren har förtroende på dem så att de kan fatta små beslut 

rörande arbetsuppgifter. Medarbetarna menar att det inte är riktigt motiverande att inte kunna 
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fatta ett viktigt beslut snabbt och behöva fråga ledaren hela tiden. En ledare beskriver att 

lojalitet är en stor motivationsfaktor till varför medarbetarna gör ett bra jobb. Ömsesidig 

förtroende och lojalitet är något som också tas upp av LMX teorin som viktiga faktorer i ett 

förhållande mellan ledare och medarbetare där båda parter behöver lita på varandra. Sedan 

beskriver teorin att relationen mellan ledare och medarbetare präglas av att ledaren ger stöd 

till medarbetarna och medarbetare är lojal mot ledaren och visar engagemang i utbyte. (Yukl 

2013). 

  

Förebild 

Ett gemensamt ord som alla ledare har tagit upp är att ledarskap handlar om att föregå med 

gott exempel. De beskriver ledarskap som att vara ett exempel till andra och visa hur man vill 

att andra ska jobba. En ledare ska vara förebild för andra medarbetare genom att själv vara 

med dem och jobba tillsammans. Detta går att jämföra med transformativt ledarskap där 

ledaren inspirerar, engagerar och påverkar medarbetare genom att vara en förebild vilket 

stimulerar medarbetarnas delaktighet (Yukl 2013). Att ledaren ska vara förebild är dock något 

som medarbetarna inte tar upp när de beskriver viktiga egenskaper hos ledare. 

 

Andra motivationsfaktorer ur ledarnas och medarbetarnas perspektiv  

Resultatet visar vidare att ekonomisk ersättning tillsammans med andra motivationsfaktorer 

såsom uppmärksamhet, tydliga mål, gemenskap och eget ansvar är motiverande enligt 

medarbetarna. För ledarna är dock lönen som kan vara den främsta motivationsfaktorn för 

medarbetarna. Emil menar att lönen är den som driver medarbetarna mest med tanke på att det 

inte är många andra faktorer som kan vara lockande då arbetet pågår på nätterna samt är tufft 

och stressigt. Även Anders hade en liknande uppfattning om att lönen kan vara den främsta 

anledningen till motivation för vissa medarbetare. Ledaren menar även att medarbetarna 

presterar bättre eller jobbar mer för att få högre lön. 

  

Att ekonomisk belöning kan vara en motivationsfaktor går att koppla till yttre motivation 

enligt Self determination theory. Enligt Söderfjäll (2012) utgår den yttre motivationen från att 

en människa agerar beroende på vad hen vill komma åt eller undvika till följd av ett utfört 

arbete (Söderfjäll 2012). Ekonomisk belöning är dock enligt Herzberg en hygienfaktor det vill 

säga en faktor som motverkar missnöje men inte är motiverande i sig (Herzberg, Mausner & 

Snyderman 2004). Att lönen kan vara en motivationsfaktor som ledarna menar säger på sätt 

och vis emot Herzbergs teori där lönen klassas som en hygienfaktor och inte som en 
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motivationsfaktor. Det som framhävs från medarbetarnas perspektiv är att lönen är en viktig 

motivationsfaktor men i samband med andra faktorer såsom uppmärksamhet, gemenskap, 

tydliga mål och eget ansvar. Medarbetarna ansåg att eget intresse för arbetet är den främsta 

motivationsfaktor för dem. Här skiljer sig mellan ledarnas och medarbetarnas åsikt angående 

motivation när det kommer till lön. 

  

Två av medarbetarna nämner att lönen var en motivationsfaktor i början av deras karriär men i 

dagsläget är det arbetet i sig som de blir motiverade av. Att de i början motiverades av en yttre 

faktor men nu av arbetet i sig, går att koppla till STD:s beskrivning som menar att yttre 

motivationsfaktor kan förvandlas till autonomi, inre motivation, genom att människan går 

igenom de tre stegen av motivation. Teorin beskriver att människan i det första steget tar in 

attityder, reglerings strukturer och värderingar så att extern reglering av beteende förvandlas 

till intern reglering. I den andra fasen överensstämmer ens beteende för egna självvalda mål 

med personliga mål och människan känner sig frihet och viljekraft. Andra intresse och 

värderingar kombineras, i den sista fasen, med människans intresse och ett arbete som tidigare 

upplevdes som ointressant blir nu uppskattat (Gangé & Deci 2005). 

  

En annan faktor som en ledare ansåg kan vara motiverande för medarbetarna är gemenskap. 

Emil beskriver att för vissa medarbetare särskild för dem som jobbar på natten är 

arbetsplatsen det enda ställe där medarbetarna får ett socialt umgänge. Vidare poängterar en 

medarbetare att gemenskap med kollegor är en faktor som han mest blir motiverad av. Denna 

motivationsfaktor kan kopplas till behovet av samhörighet inom SDT, som handlar om 

ömsesidigt omhändertagande och förbindelse med människan själv och andra i sin omgivning 

(Ryan & Deci 2000). Tillfredsställandet av behovet av gemenskap gör därmed att de blir 

motiverade. 

 

 

En annan faktor som både ledarna och medarbetarna tyckte var motiverande är tillgänglighet 

av ledaren. Att ledarna är tillgängliga märks när de beskriver att de ofta är nära personalen när 

de jobbar i terminalen. Där passar de på att prata med medarbetarna och visa att ledaren är 

nära till hands vilket påverkar medarbetarnas motivation. Detta överensstämmer också med 

det medarbetarna ansåg att en ledare kan motivera sina medarbetare genom att alltid finnas 

tillgänglig eftersom det ger medarbetarna trygghet. Enligt medarbetarna är ledarens närvaro 

viktigt eftersom det gör att de kan vända sig till ledaren vid behov. Att ledaren är tillgänglig 
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kan vara extra viktigt just för den här typen av arbetet med tanke på att arbetsuppgifter är 

väldigt standardiserade och kräver att en ledare är på plats för att se till att arbetet flyter på 

och allt fungerar som det ska. 

  

Tillgänglighet av ledaren är en faktor som har kommit upp upprepade gånger i studiens 

resultat men något som inte kunde uppmärksammas utifrån den valda teoretiska 

referensramen för denna uppsats. I ramen av den här uppsats kan tillgänglighet betraktas som 

en ny faktor som skapar motivation både av ledarna och medarbetarna. Utöver tillgänglighet 

påstår medarbetarna att en ledare bör förenkla arbetsuppgifter genom att använda sin kunskap, 

vara lyhörd och delegera ansvar samt vara ansvarsfull för att medarbetarna ska bli motiverade. 

Vidare menar medarbetarna att ledaren ska låta dem ta egna ansvar utan att vara 

kontrollerande för att på så sätt motivera dem.   

  

En forskning av Manzoor (2012) beskriver att faktorer såsom uppmuntran, förtroende, 

kommunikation, gemensamt beslutfattande, samt uppskattning förbättrar medarbetares 

motivation. Forskaren menar dessutom att genom att låta medarbetarna delta i beslutfattande 

och uppskatta deras prestation kan en organisations välstånd öka eftersom medarbetarna får 

incitament att jobba i intresse för organisationen (Manzoor 2012). 

  

Detta stämmer överens med studiens resultat som visar att både ledare och medarbetare tycker 

att feedback och uppskattning, delaktighet, tydlig information, och bra kommunikation är 

viktiga. Dessa faktorer kan bidra till att medarbetarnas motivation ökar och vara en drivkraft 

för dem. Samtliga medarbetare var ense om att det råder en bra kommunikation och att de får 

tillräckligt med information i sitt arbete vilket de var nöjda med. Ledarna nämner att de tar 

emot medarbetarnas förslag och låter dem prova på sina idéer till en viss del. Detta är något 

som även medarbetarna hävdar nämligen att de har möjlighet att utföra ett arbete på sitt sätt. 

Därmed kan det sägas att ledarnas förtroende för medarbetarnas arbete kan ha positiv 

inverkan på medarbetarnas motivation.   

  

Reflektion 

Utifrån det vi upplevde under den korta vistelsen vid andra intervjutillfället kunde vi 

uppmärksamma den goda relationen mellan ledarna och medarbetarna såsom de har påstått 

under intervjun. Medarbetarna menade att det är trivseln som har fått dem att stanna kvar i 
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organisationen. Dessutom nämner de att gemenskapen med kollegor och ledare är vad de blir 

motiverade av. Detta var också något vi under det korta observationstillfället kunde se. Det 

var ingen medarbetare som satt ensam eller höll på med något annat utan samtliga i 

fikarummet umgicks med varandra. Trots att det var natt var stället livligt med en god 

stämning. Den goda relationen som samtliga respondenter pratar om märks när det var svårt 

att särskilja vem som var ledare och vem som var medarbetare under observationstiden. Vi 

kunde lägga märke till att medarbetarna verkade vara nöjda i stort sett vilket stämde med 

deras svar. Dessa kan därmed påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse som i sin tur kan 

påverka deras motivation. 

I början av uppsatsen hade författarna gått in med en förförståelse för vad som kan motivera 

medarbetarna och vad en ledare kan göra för att skapa motivation hos medarbetarna. Efter att 

studien är utfört kan författarna konstatera att undersökning har gett författarna en ökad 

förståelse för vad som motiverar medarbetarna och hur en ledare kan gå tillväga för att skapa 

motivation. 

 

  

6 SLUTSATS  
Mot bakgrund av analysen kommer studiens slutsatser från undersökningen att presenteras i 

detta kapitel. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka och analysera vilka faktorer som anses vara motiverande 

för medarbetarna, både från ledarnas och medarbetarnas perspektiv. I denna uppsats 

undersöktes även vilka tillvägagångssätt en ledare använder för att skapa motivation bland 

medarbetarna och på så sätt få en fördjupad förståelse kring motivation och ledarskap. 

Forskningsfrågor 

• Vilka faktorer anses vara väsentliga för att motivera medarbetare utifrån 

medarbetarnas och ledarnas perspektiv?      

• Hur går en ledare tillväga för att skapa motivation bland medarbetarna? 

 

Studiens resultat kommer fram till att den största motivationsfaktorn för medarbetarna är eget 

intresse för arbetet. För samtliga medarbetare var det arbetet i sig som var motiverande och de 

upplever sitt arbete som intressant. Medarbetarna anser också att faktorer såsom 

uppmärksamhet, ekonomisk belöning, gemenskap, tydliga mål samt eget ansvar är 
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motiverande. Ledarna menade dock att lönen skulle vara den främsta motivationsfaktor för 

medarbetarna. Vidare menar ledarna att gemenskap kan vara en annan faktor som motiverar 

medarbetarna. Gemenskap är en motivationsfaktor som både ledarna och medarbetarna tyckte 

var motiverande. Både medarbetare och ledare ansåg att faktorer såsom feedback, 

uppskattning, tydlig information, eget ansvar samt bra kommunikation var viktiga. Utöver 

dessa var även en god arbetsrelation, samarbete och deltagande viktiga faktorer för både 

parterna.   

  

Vidare visar resultatet att det finns vissa faktorer som en ledare använder sig utav för att skapa 

motivation. Ledarna är enade om att få medarbetarna att trivas på sitt arbete för att motivera 

dem. Genom att skapa en trevlig arbetsmiljö, vara lyhörd, föra småprat, uppmärksamma 

medarbetarna, ge beröm samt finnas tillgänglig försöker ledarna motivera medarbetarna. 

Dessutom menar ledarna att faktorer såsom lojalitet och att ledaren själv blir förebild anses 

skapa motivation bland medarbetarna. Medarbetarna hade en liknande syn när det gäller 

ledarnas tillgänglighet för att medarbetarna ska känna sig motiverade. 

  

6.1 Förslag till vidare forskning 
I början av uppsatsskrivande när författarna började utforska kring ledarskap och motivation 

märkte vi att det finns många uppsatser som studerar motivation antingen från ledarnas 

perspektiv eller från medarbetarnas perspektiv. Det var svårt att hitta uppsatser som studerade 

ledarskap och motivation utifrån både ledarnas och medarbetarnas perspektiv. 

  

Författarnas förslag till vidare forskning är därför att fortsätta forska kring vad som motiverar 

medarbetarna och ledarens roll i deras motivation sett utifrån både ledarnas och 

medarbetarnas perspektiv. I denna uppsats undersöks ämnen motivation och ledarskap med 

endast sex intervjuer. Därför skulle en större forskning med flera intervjuer bidra till en mer 

fördjupad förståelse för vad som motiverar medarbetarna och vad en ledare kan göra för att 

motivera dem. Dessutom skulle det vara intressant att se om respondenternas svar upprepas 

och på det sättet hitta ett mönster som kan eventuellt vara överförbar till andra undersökningar 

eller hitta något nytt som inte har framkommit i denna undersökning. 
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Bilaga 1 Frågor till Ledare 

Bakgrundsfrågor: 

• Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter kort. 

• Hur länge har du jobbat som ledare här? 

• Hur många personal ansvarar du för? 

 

Ledarskap 

1. Vad är din definition av ledarskap? 

2. Hur skulle du beskriva din ledarstil? 

3. vilka egenskaper anser du en ledare ska/bör ha? 

4. Vad anser du om att låta dina medarbetare delta och påverka de beslut du fattar? 

Kan du ge ett exempel på ett sådant beslut?    

5. Hur ser du till kommunikationens betydelse mellan dig och medarbetarna?  

6. Delger du din personalinformation om förändringar och vad som beslutas högre 

upp i organisationen? 

7. Hur främjar du samarbete och samhörighet mellan dig och medarbetarna och bland 

medarbetarna? 

8. Vad anser du om vikten av att medarbetarna och du har gemensamma mål och 

vision? 

9. Vad tycker du om ett ledarskap som är strikt och kontrollerande?   

10. Vad anser du om en ledarstil som anpassar sig till förändringar? 

 

Motivation 

 

11. Vad innebär motivation för dig i en arbetsplats?  

12. Av följande faktorer vilka är de viktiga motivationsfaktorer enligt dig: prestation, 

eget ansvar, befordran, själva arbetet. Varför? 

13. Har motivation någon betydelse för att dina medarbetare ska utföra ett bra arbete? 

14. På vilka sätt motiverar du medarbetarna i deras vardagsarbete?  

15. Vad gör du för att hålla kvar motivationen bland medarbetarna?  

16. Vad tycker du är mest avgörande för att dina medarbetare ska vara motiverade?  

17. Hur kan man som en ledare visa att personalen behövs och uppskatta deras arbete? 

Hur gör du? 

18. Hur ser du till vikten av att inspirera/uppmuntra och ge positiv feedback till 

medarbetarna? Hur gör du? 

19. Hur viktig är det att ha en bra arbetsrelation med medarbetarna? Vad gör du för att 

förstärka er relation? 



 

 
 

20. Hur ser du på att ge utrymme för karriärutveckling för medarbetarna? 

21. Vad tror du den stora skillnaden mellan motiverad och omotiverad personal 

innebär?  

22. Skulle du vilja förändra eller förbättra någonting som ökar dina medarbetares 

motivation? 

 

Bilaga 2 Frågor till Medarbetare 

Bakgrundsfrågor: 

• Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter kort.  

• Hur länge har du jobbat i företaget?  

• Vad var det som fick dig att du började jobba här (till exempel bekvämlighet, 

intressant bransch, arbetsposition) 

Ledarskap: 

1. Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en ledare? 

2. Beskriv din ledarens ledarskap med tre ord. 

3. Hur skulle din ”dröm ledare” se ut om du fick måla upp det? 

Motivation: 

4. Vad innebär ordet motivation för dig? 

5. På vilket sätt tycker du att en ledare bör/ska motivera dig? 

6. Tycker du att motivation är viktigt för att kunna utföra ett bra arbete? Varför? 

7. Upplever du att din motivation påverkas av din ledare? På vilket sätt?  

8. Upplever du att du blir motiverad inifrån exempelvis av ditt intresse till ditt jobb eller 

påverkar externa faktorer din motivation, i så fall vilka? T.ex. Jobbtillfredställelse, 

förmåner, belöningar osv. 

9. Vad tycker du motiverar dig mest? T.ex. Tydliga mål. Gemenskap mellan kollegor, 

uppmärksamhet, eget ansvar, möjlighet till karriärutveckling eller ekonomisk 

belöning. 

10. Upplever du att du får tillräckligt med information och kommunikation du behöver för 

att kunna utföra ditt dagliga arbete av din närmaste ledare? 

11. Har du möjlighet att påverka och delta vid planering och beslut av ledningen? Om ja 

på vilket sätt? 

12. Upplever du att du får uppmuntran och stöd vid jobbiga situationer av din ledare? 

13. Hur ser du till att få positiv feedback/coaching/uppskattning för ditt arbete? 

14. Hur stor utvecklingsmöjlighet upplever du att din ledare skapar för dig?  

15. Av följande faktorer vilken tror du har fått dig att stanna kvar i företaget, lönen eller 

trivseln? 

16. Vilka faktorer påverkar din arbetsglädje och hur trivs du på ditt jobb? 

17. Tycket du att det är viktigt med bra relationer till sina kollegor och chefer? Gör ni 

något för att stärka er relation? 



 

 
 

18. Har du upplevt någonting som har varit till hinder till din motivation? 

19. Anser du att det är viktigt att du delar samma vision som din ledare och jobbar mot ett 

gemensamt mål eller individuellt mål? 

20. Skulle du vilja förändra eller förbättra någonting i din nuvarande arbetssituation som 

ökar din motivation? 

21. Vad får dig att komma till arbetsplatsen varje dag? 

 

 

 

Bilaga 3 

Samtyckesformulär    

 

Hej! Vi är två studenter som läser Ekonomiprogrammet på Södertörns Högskola, Huddinge. 

Vi skriver vår C-uppsats om ledarskap och motivation. Syftet med denna uppsats är att ta reda 

på och analysera vilka faktorer och metoder som en ledare anser är viktiga för att skapa 

motivation hos sina medarbetare. Vi har vänt oss till dig för att samla in egen information 

kring ämnet som kommer att användas som en grund i diskussionen, analys och tolkning i 

uppsatsen. 

Ditt svar kommer att vara anonym i studien. Denna intervju kommer att spelas in och vi 

kommer eventuellt att använda citat i analysen vid behov. Du kan närsomhelst höra av dig till 

en av oss om du har funderingar eller om du inte längre vill delta. Ditt deltagande är helt 

frivilligt och du behöver inte svara på alla frågor om du inte vill. Intervjusvaret kommer att 

raderas efter att uppsatsen har skrivits färdig.  

 

Underskrift (deltagare) …………………….    Ort: Datum:  

 

Underskrift (forskare) …………………….   

  

Underskrift (forskare) …………………….   

 

Ansvariga för projekt och genomförare av intervju:  

Nazia Shahab och Danait Asmelash 

 

Handledare: Ann-Sofie Köping Olsson  

Mejladress: ann.sofie.koping@sh.se 



 

 
 

  

 

 

 


