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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Kompetens, autonomi och samhörighetens betydelse för arbetsmotivation – En 
studie om medarbetares motivation inom upplevelseindustrin 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Josefin Tangen, Pauline Wiberg 
 
Handledare: Monica Wallmon, Maria Fregidou-Malama  
 
Datum: 2018 – januari 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur individens grundläggande 
behov av kompetens, autonomi och samhörighet påverkar arbetsmotivation inom 
upplevelseindustrin. 
 
Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 
Sammanlagt 10 intervjuer genomfördes med medarbetare inom upplevelseindustrin. Det 
insamlade materialet har analyserats med hjälp av en tematisk analys.  
 
Resultat & slutsats: Resultatet av studien visar att samtliga tre grundläggande behov 
påverkar arbetsmotivationen hos medarbetare inom upplevelseindustrin, samt att 
ledningen arbetar med att främja dessa tre behov. Respondenterna anser att ledningen 
arbetar med att främja samhörighet på ett tillfredställande sätt men att arbetet med att 
tillgodose behovet av kompetens och autonomi kan förbättras.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Då flertalet respondenter poängterat att positiv 
återkoppling från kunder är av stor betydelse, föreslår vi att fortsatta studier kan 
undersöka om kundens återkoppling möjligen upplevs viktigare än ledarens 
återkoppling för medarbetare inom upplevelseindustrin. Ytterligare förslag till fortsatt 
forskning är att genomföra en mer omfattande studie för att skapa djupare förståelse, 
eftersom att denna studie är begränsad till endast tio intervjuer. Då studien endast utgår 
från ett medarbetarperspektiv skulle framtida forskning avseende 
behovstillfredsställelse och arbetsmotivation utifrån ett ledningsperspektiv bidra till 
ökad förståelse inom ämnet.  
 
Uppsatsens bidrag: Genom denna studie har vi ökat förståelsen för hur individens tre 
grundläggande behov påverkar arbetsmotivation inom upplevelseindustrin, som är ett 
outforskat område. Denna studie tillför således ett teoretiskt bidrag gällande ett nytt 
område, upplevelseindustrin, till den befintliga forskningen avseende arbetsmotivation. 
Vi menar också att denna studie bidrar till praktiken då vi uppmärksammat och studerat 
medarbetarens centrala roll inom upplevelseindustrin. Denna studie kan således ge ett 
bidrag till ledare inom upplevelseindustrin i deras arbete med att motivera medarbetare, 
vilket i det förlängda leder till en positiv upplevelse för kunden och en lönsam 
verksamhet.  
 
Nyckelord: Upplevelseindustrin, arbetsmotivation, kompetens, autonomi, samhörighet, 
Self-Determination Theory, Servant Leadership. 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
Title: The importance of competence, autonomy and relatedness for employee motivation 
- a study about employee motivation within the experience economy 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Author: Josefin Tangen, Pauline Wiberg 
 
Supervisor: Monica Wallmon, Maria Fregidou-Malama 
 
Date: 2018 – January 
 
Aim: The aim of this study is to increase the understanding of how the individual's 
basic needs for competence, autonomy and relatedness affect employee motivation 
within the experience economy. 
 
Method: The study is based on a qualitative approach. A total of 10 interviews were 
conducted with employees in the experience economy. We analyzed our material using 
a thematic analysis.  
 
Result & Conclusions: The result of this study shows that all three basic needs affect 
employee motivation within the experience economy. This study also shows that 
management is working to promote these three basic needs. Respondents believe that 
their need of relatedness is promoted in a satisfactory manner, but that efforts to meet 
the need for competence and autonomy can be improved. 
 
Suggestions for future research: Since the majority of respondents emphasized that 
positive feedback from customers is of great importance, we suggest that further studies 
investigate if customer feedback is possibly more important than the leader’s feedback 
for employees in the experience economy. Since this study is confined to only ten 
interviews another proposal for future research is to do a more extensive study in order 
to create deeper understanding. As the study is based solely on an employee 
perspective, we suggest that further studies can investigate need satisfaction and 
employee motivation from a management perspective to contribute to deeper 
understanding within the matter.  
 
Contribution of the thesis: Through this study, we have increased the understanding of 
how the individual's three basic needs affect employee motivation in the experience 
economy, which is an unexplored area. Therefore, this study adds a theoretical 
contribution to existing research in employee motivation in terms of a new field, the 
experience economy. We also believe that this study contributes to the practice as we 
have noted and studied the central role of employees in the experience economy. This 
study can therefore contribute to leaders in the experience economy in their efforts to 
motivate employees, which in the long run leads to a positive experience for the 
customer as well as a profitable business.  
 
Key words: Experience economy, employee motivation, competence, autonomy, 
relatedness, Self-Determination Theory, Servant Leadership. 
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1 Inledning 
 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens undersökta ämne. Vidare redogörs 

för problemdiskussionen vilken leder fram till studiens syfte och forskningsfrågor. 

Slutligen presenteras de avgränsningar som gjorts samt arbetets disposition. 

 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I dag påpekas det ofta att ett företags medarbetare är hemligheten bakom dess framgång. 

Att satsa på denna viktiga resurs har bevisat sig ge fördelar gentemot konkurrenter 

(Kaliprasad, 2006). Då medarbetarna är en av företagets viktigaste konkurrensfördelar, 

är det avgörande för organisationers lönsamhet att medarbetarna är motiverade (Zameer, 

Ali, Nisar & Amir, 2014). För att effektivisera verksamheter investeras stora summor i 

metoder som ska locka, motivera och behålla medarbetare (Antoni, Baeten, Perkins, 

Shaw & Vartiainen, 2017). Medarbetare inom upplevelseindustrin är särskilt viktiga, då 

deras bemötande är betydande för hur upplevelsen uppfattas (Dong & Siu, 2013). 

Upplevelseindustrin är indelad i flera olika delbranscher och innefattar företag som 

skapar upplevelser i någon form (Algotson & Daal, 2007). Inom denna industri är 

medarbetarna nyckelpersoner i mötet med kunden. Engagerade och motiverade 

medarbetare är således en förutsättning för en positiv helhetsupplevelse, det vill säga en 

fullständig upplevelse som genomsyras av genomtänkthet och en hög nivå av service i 

alla led (Fernström, 2005). 

 

Motivation kännetecknas av aktivitet och mening och leder bland annat till produktiva 

medarbetare. Medarbetare som har låg motivationsgrad eller saknar motivation helt, 

tenderar att bli ineffektiva i sitt arbete. Detta kan i sin tur leda till att företaget riskerar 

att inte uppnå full potential. Följaktligen bör motivation vara ett högt prioriterat område 

för företagsledare inom alla branscher (Ryan & Deci, 2000a) och möjligen är 

medarbetares motivation särskilt angeläget inom upplevelseindustrin? 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Om ledare förstår vilka faktorer som främjar arbetsmotivation hos deras medarbetare, 

har de goda möjligheter att stimulera medarbetarna till att uppnå sin fulla kapacitet och 

därmed säkerhetsställa verksamhetens framgång (Wiley, 1997). Vad är det då som 

motiverar medarbetare? Teorierna om vilka faktorer som motiverar medarbetare är 

många (Bergendahl, Magnusson & Björk, 2015) och därför är detta inte någon enkel 

fråga att svara på. 

Två klassiska teorier inom motivationsforskning är Maslows (1943) behovstrappa och 

Hertzbergs (1959) tvåfaktorsteori. Dessa äldre teorier har fått motta en hel del kritik, 

bland annat för att sakna empiriskt stöd (Locke, 1973; Salancik & Pfeffer, 1977) och 

nya motivationsteorier har utvecklats. Enligt Bergendahl et al. (2015) går flertalet av de 

moderna teorierna som berör arbetsmotivation att relatera till Deci och Ryans (1985) 

ramverk, som delar in motivation i huvudkategorierna intern och extern motivation. 

Utifrån detta ramverk grundade Ryan och Deci (2000a) Self-Determination Theory 

(SDT) som innebär att sociala och kontextuella faktorer påverkar en individs 

motivation, utifrån tillfredställelse av tre psykologiska grundbehov. Människans behov 

av kompetens, autonomi och samhörighet. Hocine och Zang (2014) beskriver SDT som 

en ny riktning inom forskningsfältet, vilken förenar flera teorier inom 

motivationsforskning. Gagné och Deci (2005) betonar att en viktig skillnad mellan de 

klassiska motivationsteorierna och SDT, är att den senare har en stark empirisk grund, 

då varje aspekt i teorin har bekräftats empiriskt och först därefter integrerats i teorin. 

 

Chiniara och Bentein (2015) anser att det finns tydliga kopplingar mellan de tre 

grundläggande psykologiska behoven inom SDT och ledarskapsteorin Servant 

Leadership. Enligt båda teorierna är tillfredställelse av kompetens, autonomi och 

samhörighet en förutsättning för motiverade och effektiva medarbetare. Greenleaf och 

Spears (2002) beskriver Servant Leadership som ett ledarskap där ledaren ”betjänar” 

sina medarbetare och sätter deras behov före sina egna. 

 

Çakır och Akoğlan-Kozak (2017) anser att motiverade medarbetare är betydande inom 

hotellbranschen, som är en del av upplevelseindustrin, eftersom de alltid är involverade 

i upplevelsen och därmed direkt påverkar kundens uppfattning av denna. Forskarna 

lyfter fram att motiverade medarbetare inom denna bransch således inte enbart är 
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avgörande för medarbetares prestation, utan i det förlängda även påverkar kundnöjdhet, 

försäljning och lönsamhet. Med hänsyn till detta, anser vi att kunskap om vilka behov 

som påverkar medarbetares motivation inom upplevelseindustrin är essentiell.  

 

Enligt Fernström (2005) är behovstillfredsställelse av kompetens, autonomi och 

samhörighet en förutsättning för att medarbetare inom upplevelseindustrin ska kunna 

skapa en positiv upplevelse i samspel med kunden. Fernström poängterar att detta är 

något som först och främst skapas genom ledarskapet. Fernströms synsätt om att 

motiverade medarbetare förutsätter tillfredställelse av dessa tre grundläggande behov 

går i enlighet med SDT och Servant Leadership. Brownell (2010, refererad i Ling, Lin 

& Wu, 2016) beskriver att Servant Leadership är en framväxande ledarskapsstil inom 

upplevelseindustrin. Således anser vi att nämnda teorier är relevanta att använda för att 

öka förståelsen avseende arbetsmotivation hos medarbetare inom upplevelseindustrin. 

   

Efter att ha överblickat forskningsfältet upplever vi att tidigare studier som berör 

arbetsmotivation har fokuserat på andra branscher. Vi finner flera studier gällande 

medarbetares motivation inom exempelvis byggbranschen, läkemedelsindustrin och 

bankindustrin (Graboviy, 2016; Feinberg, Hokama, Kadam & Kim, 2002; Parvin & 

Kabir, 2011). Inom upplevelseindustrin är medarbetarna nyckelpersoner, som skapar 

upplevelsen i samspel med kunden under servicemötet. Upplevelsen står och faller med 

sina medarbetare och deras arbetsmotivation är således avgörande för företagens 

lönsamhet (Çakır & Akoğlan-Kozak, 2017; Fernström, 2005). Till skillnad från varor 

och tjänster är upplevelser personliga och förutsätter att kunden berörs när upplevelsen 

skapas i interaktion med medarbetaren (Pine & Gilmore, 1998). Trots att medarbetare 

har en oumbärlig roll inom upplevelseindustrin hittar vi få studier som berör 

arbetsmotivation inom denna industri och anser att upplevelseindustrin är ett outforskat 

område. Vår uppfattning får stöd av Ritchie, Tung och Ritchie (2011) som menar att 

forskning inom denna industri är underrepresenterad. Därmed finner vi ett gap gällande 

medarbetares motivation inom upplevelseindustrin och denna studie kan således bidra 

med forskning inom detta område. 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur individens grundläggande behov 

av kompetens, autonomi och samhörighet påverkar arbetsmotivation inom 

upplevelseindustrin. 

 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

• Hur motiveras medarbetare inom svensk upplevelseindustri utifrån kompetens, 

autonomi och samhörighet? 

• Hur upplever medarbetare inom svensk upplevelseindustri att ledningen 

tillgodoser behoven av kompetens, autonomi och samhörighet? 

 

 

1.5 Avgränsning 
 
Denna studie utgår från ett medarbetarperspektiv avseende motivation och avgränsas till 

den svenska upplevelseindustrin. Inom denna industri undersöks företag inom 

delområdena turism/besöksnäring och måltid. Vidare har vi avgränsat oss till 

medarbetare med kundkontakt på grund av deras delaktighet vid skapandet av 

upplevelsen. Det finns flertalet teorier som berör arbetsmotivation. Self-Determination 

Theory och Servant Leadership är de teorier som vi finner mest relevanta utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor och därmed avgränsar vi oss till dem. 

 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 | Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens undersökta ämne. Vidare redogörs 

för problemdiskussionen vilken leder fram till studiens syfte och forskningsfrågor. 

Slutligen presenteras de avgränsningar som gjorts.                                                                                                 

  

Kapitel 2 | Teori 

I följande kapitel redogörs studiens teoretiska ramverk. Kapitlet inleds med 

grundläggande begrepp och faktorer inom upplevelseindustrin och 
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motivationsforskning, följt av en redogörelse för Self-Determination Theory och 

Servant Leadership.                                                                                                       

 

Kapitel 3 | Metod 

I följande kapitel beskrivs den vetenskapsteoretiska referensram som studien utgått från 

samt studiens tillvägagångssätt. Avslutningsvis redogörs kvalitetskriterier, metodkritik 

och etik. 

 

Kapitel 4 | Empiri 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av de tio intervjuerna som utförts med 

medarbetare inom upplevelseindustrin. Vi redogör för de svar som anses mest relevanta 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Avsnittet inleds med en kort presentation av 

de företag och respondenter som deltagit i studien följt av ett övergripande stycke om 

arbetsmotivation hos medarbetare inom upplevelseindustrin. Därefter tydliggörs 

kopplingen mellan studiens forskningsfrågor och teman och empirin presenteras utifrån 

de överordnade temana: kompetens och arbetsmotivation, autonomi och 

arbetsmotivation samt samhörighet och arbetsmotivation.  

Kapitel 5 | Analys 

I denna del av arbetet analyseras det empiriska materialet utifrån det teoretiska 

ramverket. Analysen inleds med en övergripande rubrik gällande arbetsmotivation hos 

medarbetare inom upplevelseindustrin och presenteras därefter utifrån studiens tre 

överordnade teman: kompetens och arbetsmotivation, autonomi och arbetsmotivation 

samt samhörighet och arbetsmotivation.  

 

Kapitel 6 | Slutsats 

I denna del presenteras svar på studiens syfte och forskningsfrågor utifrån vad som 

sammanställts i analysen. Vidare redogörs för studiens bidrag samt kritisk reflektion 

och förslag till vidare forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
 
 

I följande kapitel redogörs studiens teoretiska ramverk. Kapitlet inleds med 

grundläggande begrepp och faktorer inom upplevelseindustrin och 

motivationsforskning, följt av en redogörelse för Self-Determination Theory och Servant 

Leadership. 

 

 
 
 
2.1 Upplevelseindustrin 
 
Pine och Gilmore (1998) var bland de första att mynta begreppet upplevelseindustrin 

(experience economy). Forskarna ifrågasatte den etablerade uppfattningen om 

upplevelser som en del av tjänstesektorn och menade att upplevelser utgör ett särskilt 

utbud på marknaden, som särskiljer sig från tjänster och varor. Algotson och Daal 

(2007) skriver att KK-stiftelsen förde in konceptet upplevelseindustrin i Sverige och 

lyfter stiftelsens definition på industrin ”ett samlingsbegrepp för människor och företag 

med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera 

upplevelser i någon form” (s. 16). Flera olika delområden anses tillhöra denna industri, 

däribland måltid, konst, musik och turism/besöksnäring. 

 

Algotson och Daal (2007) beskriver att konsumtionen av olika typer av upplevelser har 

ökat i västvärlden under de senaste decennierna. Vidare poängterar de att det blir allt 

vanligare att företag satsar på att skapa helhetsupplevelser. Enligt Fernström (2005) 

kommer begreppet helhetsupplevelse från ”total guest experience” och innebär att god 

service måste genomsyra hela upplevelsen för att kunden ska uppfatta den som 

fulländad.  

 

I sin artikel skriver Pine och Gilmore (1998) att en upplevelse uppstår genom att ett 

företag medvetet involverar kunden i skapandet av något minnesvärt. I detta 

sammanhang anses tjänster fungera som scen och varor som rekvisita, vilka möjliggör 

skapandet av upplevelsen. Författarna delar in de ekonomiska erbjudandena på 

marknaden utifrån egenskaper och redogör för att råvaror är utbytbara, varor är 

materiella, tjänster ses som immateriella och upplevelser karaktäriseras av att de är 
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minnesvärda. Forskarna tydliggör att upplevelser är inneboende och personliga, 

egenskaper som skiljer sig från de andra marknadserbjudandena som är externa i 

förhållande till kunden. En upplevelse skapas genom interaktion mellan ett iscensatt 

event och en individs sinnesstämning, och förutsätter att individen har berörts på en 

emotionell, fysisk, intellektuell eller spirituell nivå. I linje med Pine och Gilmores syn 

på upplevelser menar Mossberg (2015) att ”en upplevelse sker under en specifik tid i ett 

upplevelserum, och den är för kunden unik, personlig, icke-ordinär och minnesrik” (s. 

24).  

 

Pine och Gilmore (1998) anser att det finns fem huvudsakliga aspekter som ett företag 

måste ta hänsyn till för att skapa en minnesvärd upplevelse. Den första aspekten innebär 

att upplevelsen måste tematiseras på ett koncist och lockande sätt. Följande aspekter 

handlar om att skapa positiva kopplingar som förstärker temat och känslan, samt att 

utesluta kopplingar som försvagar temat. Den fjärde principen handlar om att sälja 

produkter som representerar upplevelsen och skapar positiva minnen och den femte 

aspekten handlar om att upplevelsen ska engagera alla fem sinnen. 

 

2.1.1 Upplevelseindustrin och motiverade medarbetare 
 
Medarbetare inom upplevelseindustrin är högst involverade i skapandet av upplevelsen 

och har därmed en betydande roll i organisationer inom denna bransch (Fernström, 

2005; Mossberg, 2015; Çakır & Akoğlan-Kozak, 2017). Fernström (2005) poängterar 

att det inom upplevelseindustrin är mer betydande hur vi agerar än vad vi erbjuder. 

Författaren förklarar att en minnesvärd helhetsupplevelse förutsätter en hög och jämn 

standard, otillräckligt bemötande från en enda medarbetare kan ruinera hela 

upplevelsen. 

 

Enligt Fernström (2005) är det betydande att alltid överraska kunden genom att 

överträffa dennes förväntningar i kundmötet. Författaren utvecklar detta genom att 

poängtera att minnesvärda upplevelser skapas genom att medarbetaren visar omtanke, 

gör det lilla extra och i synnerhet genom att medarbetaren involverar kunden i 

upplevelsen. Fernström understryker att detta förutsätter stolta, engagerade och 

motiverade medarbetare. Detta synsätt går i linje med Çakır och Akoğlan-Kozaks 

(2017) uppfattning om att medarbetaren har en central roll i skapandet av upplevelsen. 
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Forskarna anser att detta innebär att medarbetare påverkar många områden som berör 

företagets framgång, och därmed är det avgörande att medarbetarna inom denna industri 

är motiverade. 

  

Fernström (2005) förklarar att en förutsättning för att medarbetare ska kunna skapa 

minnesvärda upplevelser i mötet med kunden är, att ledaren bryr sig om sina 

medarbetare, överlåter ansvar och befogenheter och ser till att medarbetarna upplever att 

de har rätt verktyg och kompetens. Författaren beskriver vidare att lönsamma 

organisationer kräver att ledaren bygger en företagskultur med ett arbetsklimat där 

respekt, samarbete, delegering och feedback är primära inslag, vilket leder till att 

medarbetare motiveras utifrån sin egen inre kraft. Fernströms uppfattning om 

medarbetares behov av kompetens, autonomi och samhörighet som beskrivs ovan, går i 

enlighet med uppfattningar inom SDT och Servant Leadership, vilka vi beskriver senare 

i detta teoretiska ramverk. 

 

 
2.2 Motivation 
 
Motivation är en betydande faktor för produktiva organisationer, eftersom motiverade 

medarbetare presterar på en optimal nivå (Van den Broeck, Lens, De Witte & Van 

Coillie, 2013). Mitchells (1982) definierar motivation som ”till vilken grad en individ 

vill och väljer att engagera sig i ett visst specifikt beteende” (s. 82). Passer och Smith 

(2007) belyser att motivation gränsar till områdena kognition, psykologi och beteende. 

Författarna beskriver motivation som en process vilken påverkar riktning, uthållighet 

och energi, som alla är delar i ett målinriktat handlingssätt. I likhet med detta skriver 

även Ryan och Deci (2000a) att energi, riktning och uthållighet är faktorer som ingår i 

begreppet motivation.  

 

Ryan och Deci (2000b) förklarar att motivation handlar om att en individ drivs till 

handling. Således anses en person som energiskt och aktivt riktar sig mot ett mål vara 

motiverad. Forskarna beskriver vidare att majoriteten av teorierna inom 

motivationsforskning anser att motivation är ett enhetligt fenomen som varierar i nivå 

(mängd). Ryan och Deci menar att skillnader i motivation inte enbart berör mängd, hur 

motiverad en person är, utan att motivation även kan variera i typ, vilket är kopplat till 

källan bakom en individs motivation. Ryan och Deci förklarar att anledningen till att en 
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person motiveras till ett visst beteende kan se olika ut, allt ifrån ett inre intresse till ett 

yttre hot kan leda till handling. SDT redogör för olika typer av motivation samt hur 

dessa främjas då människans behov av kompetens, autonomi och samhörighet 

tillgodoses.  

 

 
2.3 Self-Determination Theory 
 
Utifrån en stark empirisk grund utvecklade Ryan och Deci (2000a) Self-Determination 

Theory (SDT) som lyfter tre grundläggande behov hos människan, kompetens, 

autonomi och samhörighet. Sociala och kontextuella faktorer påverkar en individs 

motivation och välmående i positiv eller negativ riktning, knutet till om faktorerna leder 

till att de medfödda behoven tillgodoses. Forskarna anser att tillfredställelse av dessa 

behov är avgörande för människans välmående, personliga utveckling och integration.  

 
Figur 1 - Motivationskontinuum enligt Self-Determination Theory. (Gagné & Deci, 
2005). 

Motivationskontinuum enligt Self-Determination Theory visar amotivation, där 

intention och motivation helt saknas, olika typer av extern motivation, med varierande 

grad av autonomi, och intern motivation som alltid är autonom. Figuren visar även 

reglering samt grad av autonom motivation för varje motivationstyp 
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2.3.1 SDT – olika kategorier av motivation 
 

Ryan och Deci (2000a) förklarar att det finns flera typer av motivation och har delat in 

dessa i ett kontinuum (se figur 1), där de två ytterligheterna är amotivation och intern 

motivation. Mellan de yttersta gränserna finns fyra typer av extern motivation, extern 

reglering, introjektionsreglering, identifieringsreglering samt integrationsreglering. 

Författarna redogör för att intern motivation innebär att en person genomför något på 

grund av intresse i uppgiften och att hen blir tillfredsställd av själva utförandet. När en 

person genomför något för att erhålla ett yttre resultat beskriver författarna att det 

handlar om extern motivation.  

 

Ryan (1995) förklarar att begreppet intern motivation etablerades under 50-talet, då 

flera forskare upptäckte att det fanns spontana typer av beteenden som utfördes trots 

frånvaro av yttre belöningar och bestraffningar. Ryan och Deci (2000a) beskriver att 

intern motivation avser den medfödda strävan som gör att vi människor nyfiket och 

aktivt söker utmaningar och ny kunskap, samt vill utforska och lära oss. Då den tidiga 

barndomen passerat inskränks ofta friheten att utföra handlingar av rent intresse, på 

grund av omgivande krav och förväntningar, vilket leder till att vi blir allt mer externt 

motiverade. Vidare beskriver forskarna att till skillnad från de fem typerna av avsiktligt 

motiverat beteende i modellen är amotivation ett tillstånd där motivation och intention 

till handling helt saknas.  

 

Gagné och Deci (2005) menar att uppdelningen mellan autonom och kontrollerad 

motivation är betydande inom SDT. Intern motivation är alltid autonom eftersom 

drivkraften är intresse i själva uppgiften, medan extern motivation kan vara både 

autonom eller kontrollerad. Gagné och Deci förklarar att utöver intern motivation 

omfattar även autonom motivation motivationstypen integrationsreglering, och 

identifieringsreglering anses vara måttligt autonom. Enligt forskarna innefattar 

kontrollerad motivation kategorin extern reglering medan introjektionsreglering anses 

vara måttligt kontrollerad. 

 

Enligt Ryan och Deci (2000a) är extern reglering den kategori av extern motivation som 

är mest kontrollerad, här ingår beteenden som till exempel genomförs för att anpassa sig 

efter yttre krav. Gagné och Deci beskriver att resterande kategorier inom extern 
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motivation, introjektionsreglering, identifieringsreglering och integrationsreglering, 

innebär olika grader av internalisering. Internalisering är processen när en extern 

reglering omvandlas till en intern reglering, genom att en person tar in yttre värderingar, 

attityder och regler. Ryan och Deci förklarar att introjektionsreglering är en relativt 

kontrollerad form av extern motivation, även då en person har tagit in yttre värderingar i 

detta stadium så har hen inte gjort dem till sina egna. Beteenden genomförs för att till 

exempel upprätthålla självkänsla eller undvika skuldkänslor. 

  

Identifieringsreglering beskriver Ryan och Deci (2000a) som en mer autonom form av 

extern motivation, beteendet är accepterat och anses som viktigt av personen som utför 

handlingen. Den mest autonoma och självbestämmande formen av extern motivation är 

enligt forskarna integrationsreglering, i detta fall har den yttre värderingen helt tagits in 

av personen och sammanfogats med hens egna värderingar. Ryan och Deci beskriver att 

denna kategori har många likheter med intern motivation, men tydliggör att det 

fortfarande rör sig om extern motivation, eftersom beteendet triggas av ett separat 

resultat och inte av intresse i själva handlingen.  

 

Utifrån en sammanställning av tidigare studier beskriver Gagné och Deci (2005) att 

avseende prestation är autonom motivation överordnad kontrollerad motivation då 

uppgiften är komplex och intressant, samt när uppgiften är mindre komplex men kräver 

disciplin. Författarna beskriver att autonom motivation inte har överlägsen påverkan på 

prestation då ett arbete endast består av basala arbetsuppgifter, men att autonom 

motivation främjar arbetstillfredsställelse och välmående även i denna situation. Utifrån 

detta understryker Gagné och Deci att autonom motivation är att föredra hos 

medarbetare i alla företag. Även Ryan och Deci (2000a) lyfter fördelarna med autonom 

motivation. I sin artikel utgår de från tidigare studier och menar att personer som är 

autonomt motiverade har visat sig vara mer högpresterande, kreativa, välmående och 

uthålliga i jämförelse med personer som är externt kontrollerade.  

 

Baserat på att autonom motivation har visat sig ha positiv inverkan på välmående, 

beteende och prestation är det betydande att ha kunskap om vilka kontextuella och 

sociala faktorer som främjar intern motivation och internalisering (Ryan & Deci, 

2000b). 
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2.3.2 SDT – kompetens, autonomi och samhörighet 
 
Inom SDT anses intern motivation och internalisering vara naturliga processer vars 

optimala funktion är beroende av att människans medfödda psykologiska behov av 

kompetens, autonomi och samhörighet tillfredsställs (Gagné & Deci, 2005). 

Tillfredställelse av dessa grundläggande behov på arbetsplatsen har visat sig ha positiv 

inverkan på medarbetares engagemang och välmående (Deci, Ryan, Gagné, Leone, 

Usunov, & Kornazheva, 2001).  

 

Enligt SDT innebär kompetens att individen känner sig effektiv och upplever att hen kan 

påverka sin omgivning. Autonomi beskrivs som att individen är sann mot sig själv och 

upplever en känsla av självbestämmande, det vill säga att ett beteende ägs och styrs av 

individen själv. Behovet av samhörighet handlar om en känsla av närhet och anknytning 

till andra (Sheldon & Schüler 2011; Weinstein & Ryan, 2011). En aspekt värd att 

understryka är att behovet av autonomi utifrån SDT inte på något sätt motsätter sig 

behovet av samhörighet (Ryan & Deci, 2000a).  

 

Cognitive evaluation theory (CET) är en delteori inom SDT som redogör för hur intern 

motivation varierar till följd av sociala och kontextuella aspekters inverkan på de 

grundläggande behoven. CET specificerar att sociala och kontextuella faktorer som 

höjer känslan av kompetens vid utförandet av en viss uppgift, kan främja den interna 

motivationen för den uppgiften. En förutsättning för att den interna motivationen 

främjas av individens känsla av kompetens är dock att den åtföljs av en känsla av 

autonomi. En individ måste således känna sig både kompetent och autonom i ett visst 

sammanhang, för att den interna motivationen ska höjas. Positiv feedback, optimala 

utmaningar, utelämnande av förnedrande utvärderingar samt valmöjligheter är 

förhållanden som visat sig påverka den interna motivationen i positiv riktning, genom 

att höja känslan av upplevd kompetens och autonomi. (Ryan & Deci, 2000a).  

 

Följaktligen har behovstillfredsställelse av kompetens och autonomi visat sig ha stark 

positiv påverkan på den interna motivationen. Inom SDT görs ett antagande om att 

situationer som präglas av samhörighet och trygghet bör ha positiv effekt på den interna 

motivationen, även om få studier visat detta (Ryan & Deci, 2000a).  
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Externa belöningars inverkan på intern motivation är något som länge debatterats. En 

omfattande metaanalys bekräftade att den interna motivationen försvagas av alla typer 

av förväntade konkreta belöningar kopplade till genomförande av en särskild uppgift 

(Deci, Koestner, & Ryan, 1999). Forskning har även visat att hot och påtvingade mål 

underminerar intern motivation, då en effekt blir att ett beteende, liksom vid konkreta 

belöningar, upplevs som externt kontrollerat och således förminskas individens känsla 

av upplevd autonomi (Deci & Ryan, 1985, citerad i Ryan & Deci, 2000a). 

 

Organismic integration theory (OIT) är en annan delteori inom SDT som redogör för 

hur sociala och kontextuella faktorer påverkar internalisering av extern motivation. När 

ett beteende som är externt motiverat internaliseras, ökar graden av självbestämmande 

och autonom motivation (Ryan & Deci, 2000a). Behovstillfredsställelse av samhörighet 

har central inverkan på internalisering, då ett externt motiverat beteende, vilket innebär 

avsaknad av intresse i uppgiften, primärt genomförs för att det värdesätts av anknutna 

personer i individens närhet. Då en individ upplever kompetens och effektivitet i 

samband med en viss uppgift främjas internalisering. Att individen upplever autonomi 

främjar internalisering och tillfredställelse av detta behov är i synnerhet avgörande för 

integrationsregelering, den mest autonoma formen av extern motivation vilken 

omvandlar externa värderingar till inre. Flera studier har funnit att socialt och 

kontextuellt stöd av kompetens och samhörighet främjar internalisering och att 

autonomstödjande insatser vidare främjar den högsta graden av internalisering, 

integrationsreglering (Ryan & Deci, 2000a).  

 

 
2.4 Servant Leadership 
 
Servant Leadership är en ledarskapsteori som i likhet med SDT anser att tillfredställelse 

av individens behov av kompetens, autonomi och samhörighet är en förutsättning för 

motivation (Chiniara & Bentein, 2015).  

Robert K. Greenleaf myntade uttrycket Servant Leader (Crippen &Wallin, 2008; Lloyd, 

1996; Spears, 2004). Greenleaf och Spears (2002) beskriver det som ett ledarskap där 

ledaren främst sätter andras behov framför sina egna och vill ”betjäna” andra. Någon 

tydlig definition av Servant Leadership finns inte, däremot har Spears (2004) 

sammanställt en lista utifrån tidigare forskning med tio utmärkande egenskaper som en 
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Servant Leader bör besitta. Forskaren menar att; hen ska vara en god lyssnare, visa 

empati, känna av hur andra mår, kunna ta emot och reflektera över feedback och 

övertyga sina medarbetare om vad som behöver göras genom ord och handling, istället 

för med makt. Vidare beskriver Spears att en Servant Leader ska kunna förmedla 

organisationens vision och tydliggöra för medarbetarna vad som krävs av dem för att 

organisationen ska lyckas, kunna förutse vad som komma skall, tillhandahålla resurser 

som medarbetarna är i behov av, tro på varje enskild individ samt skapa gemenskap så 

att alla trivs.  

 

Utifrån Greenleaf och Spears (2002) grunddefinition av en Servant Leader beskrivs 

begreppet på många olika sätt (Hale & Fields, 2007; Liden, Wayne, Zhao & Henderson, 

2008; Russel & Stone, 2002), de flesta är dock överens om att det handlar om att 

betjäna sina medarbetare (Douglas, 2005; Hale & Fields, 2007; Liden et al., 2008; 

Sendjaya, Sarros & Santora, 2008). Douglas (2005) konstaterar att denna typ av 

ledarskap bygger på att sätta sina medarbetares behov före sina egna. Detta styrker 

Chen, Chen och Li (2013) som menar att en Servant Leader lägger mycket fokus på 

individens utveckling, istället för att enbart fokusera på organisationens utveckling och 

framgång.  

Enligt Chen, Chen och Li (2013) har Servant Leadership positiv effekt både på den 

interna och externa motivationen. Servant Leadership bygger på ömsesidigt förtroende 

och har därmed positiv inverkan på den interna motivationen (Deci & Ryan, 1985 

refererad i Chen, Chen & Li, 2013). En Servant Leader strävar efter att ha motiverade 

medarbetare och betonar därför vikten av förtroende och självständighet. Chen et al. 

(2013) förklarar att detta ger den anställde en högre känsla av autonomi och 

meningsfullhet vilket stärker den interna motivationen och detta ökar i sin tur den 

eudaimoniska lyckan (långsiktig lycka som handlar om meningsfullhet i livet). 

Forskarna beskriver vidare att en trygg och trivsam arbetsmiljö bidrar till att 

medarbetarna känner tillit till ledaren och är positivt inställda till att arbeta. Detta leder 

till att medarbetarna blir mer självständiga och vågar sikta mot högre mål, vilket stärker 

den externa motivationen. 

Chiniara och Bentein (2015) anser att det finns ett samband mellan Servant Leadership 

och de tre grundläggande psykologiska behoven inom SDT. Forskarna beskriver att en 

Servant Leaders fokus på att möta sina medarbetares behov, leder till att deras behov av 
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kompetens, autonomi och samhörighet uppfylls. Vidare förklarar forskarna att behovet 

av autonomi tillfredsställs genom att medarbetarna tilldelas egna ansvarsområden och 

blir aktivt uppmuntrade till att fatta viktiga beslut på egen hand. Enligt Chiniara och 

Bentein tillfredsställs behovet av kompetens genom att Servant Leadern, till skillnad 

från andra ledare, lägger mycket tid på att försöka förstå sina medarbetares intressen, 

färdigheter och karriärsmål. Liden et al. (2008) beskriver att detta bidrar till att 

medarbetarna får rätt förutsättningar för att kunna nå uppsatta mål och utveckla sina 

färdigheter. Genom att vara lyhörd för medarbetarnas välbefinnande samt visa sig 

osjälvisk bygger Servant Leadern meningsfulla och pålitliga relationer med sina 

medarbetare och skapar ett rättvist klimat, vilket enligt Chiniara och Bentein 

tillfredsställer behovet av samhörighet.  

Genom att de tre psykologiska behoven tillfredsställs skapas ett arbetsklimat där 

medarbetare kan känna sig trygga och rättvist behandlade, vilket leder till att tillit och 

förtroende byggs upp mellan dem. Detta bidrar i sin tur till att samarbetet mellan 

individer förbättras och arbetet blir mer effektivt, vilket gynnar både individen och 

organisationen (Hu & Liden, 2011). En Servant Leader bidrar alltså indirekt till ökad 

effektivitet genom att tillgodose medarbetarnas psykologiska behov. 

Chiniara och Bentein (2015) tar även upp tre mått som mäter arbetsprestation; 

uppgiftsprestation, frivilliga åtaganden - organisation och frivilliga åtaganden – 

individ. Uppgiftsprestation innefattar det beteende som krävs för att en medarbetare ska 

kunna slutföra sina arbetsuppgifter (Debusscher, Hofmans & De Fruyt, 2016). Frivilliga 

åtaganden avser frivilliga åtaganden utöver medarbetarens avtalade arbetsuppgifter 

(Altuntas & Baykal, 2010). Enligt Chiniara och Bentein innefattar frivilliga åtaganden - 

organisation åtaganden som gynnar organisationen i stort, exempelvis respektera 

organisationens regler och frivilliga åtaganden - individ innefattar åtaganden som riktas 

mot enskilda individer, exempelvis hjälpa en kollega i nöd. Ökad tillfredsställelse av de 

tre behoven kompetens, autonomi och samhörighet påverkar på olika sätt dessa tre mått 

avseende arbetsprestation vilket tydliggörs i figuren nedan (se figur 2). 
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Figur 2 - Hypothesized mediation model. (Chiniara & Bentein, 2015) 

Hyphothesized mediation model visar hur Servant Leadership är kopplat till de tre 

behoven kompetens, autonomi och samhörighet och hur dessa behov i sin tur är 

kopplade till uppgiftsprestation och frivilliga åtaganden riktat mot organisationen 

respektive individen. 

 

2.4.1 Sambandet mellan autonomi och uppgiftsprestation samt frivilliga 
åtaganden 

 

Chiniara och Bentein (2015) anser att det finns en koppling mellan upplevd autonomi 

och uppgiftsprestation, detta visar sig genom att medarbetare som upplever autonomi på 

sin arbetsplats tenderar att engagera sig mer i sitt arbete. Forskarna beskriver att ju mer 

en medarbetare upplever att hen har befogenhet att fatta beslut i sin arbetsroll samt att 

arbetsuppgifterna är meningsfulla och i linje med medarbetarens intressen, desto 

starkare blir viljan att engagera sig, ta initiativ samt att vara kreativ i sitt arbete, vilket 

leder till ökad arbetsprestation. 

 

Chiniara och Bentein (2015) hävdar även att upplevd autonomi har ett samband med 

frivilliga åtaganden, både gällande individen och organisationen. Forskarna menar att 

en individ behöver uppleva att hen har stöd från sina medarbetare för att ta självständiga 

beslut och poängterar att den sociala relationen mellan individen och medarbetarna är 

viktig för upplevd autonomi. När behovet av autonomi är tillfredsställt hos en individ, är 

det mer sannolikt att individen frivilligt vill hjälpa sina medarbetare (frivilliga 
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åtaganden - individ), för att bevara och stärka de sociala relationerna som främjar 

autonomin. 

 

Enligt Chiniara och Bentein (2015) finns det även ett samband mellan ökad autonomi 

och en individs drivkraft att ta på sig frivilliga åtaganden som gynnar organisationen. 

De menar att en organisationskultur som främjar egna initiativ och kreativitet bidrar till 

att medarbetarna agerar autonomt. Forskarna förklarar vidare att när medarbetaren 

upplever att behovet av autonomi är tillfredsställt är chansen större att de vill bidra till 

organisationens framgång och tillväxt (frivilliga åtaganden - organisation).  

 

2.4.2 Sambandet mellan kompetens och uppgiftsprestation 
 
Chiniara och Bentein (2015) hävdar att det finns ett samband mellan kompentens och 

uppgiftsprestation. Forskarna menar att detta innebär att en individ som upplever att 

behovet av kompetens är tillfredsställt har lättare att anpassa sig till nya miljöer och kan 

arbeta mer effektivt, vilket leder till förbättrad arbetsprestation. I likhet med detta 

skriver Greguras och Diefendorff (2009) att en medarbetares prestation är beroende av 

hens färdigheter och kompetenser. Även Brien, Hass och Savoie (2012) hävdar att det 

finns ett samband mellan prestation och hur väl tillgodosett kompetensbehovet är.  

 

2.4.3 Sambandet mellan samhörighet och frivilliga åtaganden 
 

Enligt Chiniara och Bentein (2015) finns det ett samband mellan samhörighet och 

frivilliga åtaganden - individ, de hävdar att individer har ett behov av att känna 

tillhörighet till en grupp och bygga relationer. Att uppleva denna tillhörighet och känna 

sig accepterad, inkluderad och välkommen leder till en rad positiva känslor såsom 

glädje, tillfredsställelse och lugn. Forskarna förklarar att dessa positiva känslor upplevs 

först när behovet av samhörighet är tillfredsställt. De beskriver vidare att individer som 

upplever dessa positiva känslor, tenderar att arbeta aktivt för att bevara och förbättra de 

värdefulla relationerna till kollegerna. Därmed kommer medarbetaren att agera utifrån 

dessa starka relationer och vara hjälpsam och omtänksam gentemot kollegerna. I 

enlighet med detta visar en empirisk undersökning att kvaliteten på relationer mellan 

medarbetare går att relatera till frivilliga åtaganden - individ (Farmer, Van Dyne, & 

Kamdar, 2015).  
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Chiniara och Bentein (2015) beskriver att individer även har ett behov av att identifiera 

sig med sin organisation och känna tillhörighet till denna, för att tillfredsställa behovet 

av samhörighet. Författarna förklarar vidare att när behovet av samhörighet är 

tillgodosett hos en individ agerar hen utifrån organisationens bästa och respekterar de 

organisatoriska reglerna (frivilliga åtaganden - organisation). 

Halbesleben och Bowler (2007) förklarar att de sociala relationerna på arbetet inte har 

någon betydande inverkan på uppgiftsprestation, utan menar att detta prestationsmått 

påverkas mer av färdigheter och kompetenser. Enligt Chiniara och Bentein (2015) 

styrker detta att det inte finns något samband mellan samhörighet och 

uppgiftsprestation. 

 

2.5 Teorisammanfattning 
 
I detta avsnitt har vi utifrån tidigare forskning redogjort för upplevelseindustrin och 

motivation, framförallt utifrån teorierna SDT och Servant Leadership för att få en 

djupare förståelse för vårt forskningsområde. Då vår studie syftar till att öka förståelsen 

för hur individens tre grundläggande behov av kompetens, autonomi och samhörighet 

påverkar arbetsmotivationen inom upplevelseindustrin. Inom SDT har vi lyft fram hur 

individens behov påverkar motivation, som kan delas in i olika kategorier utifrån om 

den är autonom eller kontrollerad, vilket styrs av källan till motivationen. 

Behovstillfredsställelse har visat sig främja autonom motivation vilket i sin tur har 

positiv inverkan på välmående, beteende och prestation.  

 

Vidare har vi redogjort för kopplingen mellan SDT och Servant Leadership och 

beskrivit hur denna ledarskapsteori kan främja tillfredställelse av kompetens, autonomi 

och samhörighet. Behoven tillfredsställs genom att ledarskapet fokuserar på att 

”betjäna” och möta medarbetarnas behov och utveckling. Vi har upptäckt att 

medarbetare är särskilt viktiga inom upplevelseindustrin, eftersom de har en central roll 

i skapandet av själva upplevelsen. Därmed är tillfredställelse av kompetens, autonomi 

och samhörighet betydande, eftersom arbetsmotivation är en förutsättning för att 

medarbetarna ska kunna leverera en minnesvärd upplevelse. För att tydliggöra hur dessa 
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delar är sammankopplade och bidrar till den slutgiltiga upplevelsen har vi tagit fram en 

modell som visar sambanden (se figur 3). 

 

 
Figur 3 – Arbetsmotivation inom upplevelseindustrin. (Egen) 

Arbetsmotivation inom upplevelseindustrin visar att ledarskapet, Servant Leadership, 

kan bidra till att medarbetares behov av kompetens, autonomi och samhörighet 

tillgodoses. Detta leder sannolikt till att medarbetarna känner sig motiverade i sin 

arbetsroll och de levererar därmed en positiv upplevelse till kunden. 
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3 Metod 
 
 

I följande kapitel beskrivs den vetenskapsteoretiska referensram som studien utgått från 

samt studiens tillvägagångssätt. Avslutningsvis redogörs för kvalitetskriterier, 

metodkritik och etik. 

 

 
 
3.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv då studien syftar till att öka 

förståelsen för hur individens grundläggande behov av kompetens, autonomi och 

samhörighet påverkar arbetsmotivation inom upplevelseindustrin. Kidder (1997) 

beskriver att det hermeneutiska synsättet lägger fokus på att tolka och förstå 

förhållanden i omvärlden som tankar, handlingar och ord.  

 

Vår avsikt är att skapa ny kunskap utifrån tolkning och förståelse, vilket Widerberg 

(2002) beskriver som grundläggande inom hermeneutiken. För att svara på studiens 

syfte och forskningsfrågor tolkar vi respondenternas tankar och upplevelser om 

motivation och därmed är ett hermeneutiskt synsätt passande för studien (Widerberg, 

2002).  

 

3.2 Forskningsansats 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) innebär en deduktiv forskningsansats att 

forskaren har teorier och begrepp som utgångspunkt, medan forskaren i motsats till 

detta utgår från empiri vid ett induktivt angreppssätt. Författarna skriver att en induktiv 

forskningsansats är vanligt förekommande vid kvalitativ forskning. 

 

Dubois och Gadde (2002) menar att abduktion har influenser av både induktion och 

deduktion. Forskarna beskriver vidare att detta förhållningsätt möjliggör en djupare 

förståelse av teori och empiri, eftersom forskaren kan gå fram och tillbaka mellan dessa 

under studiens genomförande. Dubois och Gadde förklarar att empiri inte kan förstås 

utan teori och vice versa och menar att abduktion innebär att forskaren vanligtvis utgår 
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från en teoretisk referensram, men att denna utvidgas och omprövas kontinuerligt 

utifrån vad som framkommer av empirin.  

 

Forskningsansatsen i denna studie har varit abduktiv, då vi växlat mellan teori och 

empiri under forskningsprocessen. Vi utgick från tidigare forskning och etablerade 

teorier för få en djupare förståelse för området och utifrån det utformades den 

intervjuguide som användes vid insamling av empirin. Vid insamling av studiens empiri 

var vi öppna för nya infallsvinklar och riktningar som tydliggjordes och utifrån detta 

fick vi anpassa problemformuleringen och den teoretiska referensramen under studiens 

gång. 

 
3.3 Forskningsstrategi 
 
Vi utgår från en kvalitativ forskningsstrategi då vårt syfte med studien är att att öka 

förståelsen för hur individens grundläggande behov av kompetens, autonomi och 

samhörighet påverkar arbetsmotivation inom upplevelseindustrin. Som stöd för vårt val 

av strategi beskriver Trost (1997) att kvalitativ metod är lämplig då studiens syfte och 

frågeställningar är inriktade på att försöka förstå ett fenomen. Även Bryman och Bell 

(2013) lyfter att den kvalitativa forskningsstrategin är tolkningsinriktad och tonvikten 

ligger på att försöka förstå den sociala verkligheten utifrån hur den tolkas av dess 

deltagare.  

 

Alvehus (2013) anser att det förekommer många varianter inom den kvalitativa 

metoden, men lyfter att intresse för innebörder och att försöka skildra verklighetens 

komplexitet och nyansrikedom är gemensam för dessa. Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2006) skriver att kvalitativa studier oftast är verbala och i linje med detta lyfter Bryman 

och Bell (2013) att kvalitativ forskning har sitt huvudsakliga fokus på ord och inte 

siffror. Detta stämmer väl överens med vår studie då insamling och analys av data är 

språkbaserade. 
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3.4 Datainsamling 
 

3.4.1 Urval 
 
Bryman och Bell (2013) beskriver att målstyrt urval är den vanligaste urvalstypen inom 

kvalitativ metod. Enligt författarna är denna urvalstyp en form av icke-

sannolikhetsurval, då deltagare till studien inte väljs utifrån slumpmässig grund. Istället 

menar författarna att målstyrda urval syftar till att på ett strategiskt vis välja ut individer 

och organisationer som är relevanta för studiens forskningsfrågor.  

 

För att försäkra oss om att respondenterna varit relevanta för de forskningsfrågor som 

studien utgått från användes ett målstyrt urval. Vi fann detta urval mest lämpligt då 

studien ämnar öka förståelsen för hur individens behov påverkar arbetsmotivation inom 

en särskild industri, nämligen upplevelseindustrin, och därmed var det betydande att de 

företag och respondenter som deltog i studien var verksamma inom denna industri. 

Vidare var det betydande att respondenterna utgjordes av medarbetare och inte ledare, 

då denna studie ämnar att undersöka arbetsmotivation utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Ytterligare ett kriterium för att de medarbetare som valdes ut skulle vara relevanta för 

studiens forskningsfrågor var att deras arbetsroll innebar kundkontakt, vilket innebär att 

de är nyckelpersoner i skapandet av upplevelsen.  

 

Följaktligen har respondenterna genom att uppfylla ovan nämnda kriterier bidragit till 

att ge svar på studiens forskningsfrågor; 

• Hur motiveras medarbetare inom svensk upplevelseindustri utifrån kompetens, 

autonomi och samhörighet? 

• Hur upplever medarbetare inom svensk upplevelseindustri att ledningen 

tillgodoser behoven av kompetens, autonomi och samhörighet? 

Respondenterna har beskrivit vilka faktorer de anser vara betydande för 

behovstillfredsställelse av kompetens, autonomi och samhörighet och hur denna 

tillfredställelse inverkar på respondenternas arbetsmotivation. Vidare har redogjort för 

hur de upplever att respektive ledning tillgodoser de tre behoven. Ovan nämnda är 

respondenternas bidrag till att besvara studiens forskningsfrågor.  

För att få tag på respondenter som uppfyllde våra kriterier kontaktade vi flera företag 

inom upplevelseindustrin via email och telefon. Respondenterna som deltagit i studien 
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är tio medarbetare med kundkontakt från sju olika företag, vilka samtliga är verksamma 

inom upplevelseindustrin inom delområdena turism/besöksnäring samt måltid. 

 

3.4.2 Primärdata 
 

Enligt Hultén, Hultman och Eriksson (2007) är primärdata exempelvis intervjuer, 

berättelser och observationer. Bryman och Bell (2013) beskriver att intervjuer är en 

vanlig metod inom kvalitativ forskning och lyfter att ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer är de två huvudsakliga typerna. Enligt Alvehus (2013) 

utgår vanligtvis den semistrukturerade intervjun från en intervjuguide med öppna frågor 

eller teman. Författaren beskriver vidare att respondenten har stor inverkan på vad som 

framkommer under intervjun, och den som intervjuar måste lyssna aktivt och komma 

med passande följdfrågor. Bryman och Bell skriver att den semistrukturerade intervjun 

är förhållandevis flexibel. Frågorna behöver inte följa ordningen i intervjuguiden, 

respondenten kan svara fritt och intervjuaren kan ställa följdfrågor som inte är angivna i 

intervjuguiden.  

 

I denna studie har primärdata samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer med 

medarbetare inom upplevelseindustrin. Intervjuerna utgick från en intervjuguide där 

särskilda teman med tillhörande frågor utformats utifrån studiens syfte, forskningsfrågor 

och teori. Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för datainsamling, då 

flexibilitet ansågs som en förutsättning för att uppnå fylliga och djupa svar. Detta 

åstadkoms genom att vi till största delen använde oss av öppna frågor, vilket 

möjliggjorde att vi kunde följa upp det som framfördes under intervjun med spontana 

frågor samt att den intervjuade fritt kunde utforma sina svar. 

 

Inför varje intervju fick respondenten möjlighet att välja var intervjun skulle utföras, vi 

framförde att platsen med fördel skulle vara avskild för att undvika störningsmoment 

under intervjutillfället samt för att optimera ljudupptagningen. Fyra av intervjuerna 

utfördes personligen på en plats som respondenterna fick välja, vilket i tre av fallen var 

ett avskilt kontor på deras arbetsplats. Den fjärde intervjun som utfördes personligen 

ägde rum på ett kafé, trots den offentliga miljön kunde intervjun utföras ostört med god 

uppfattning av vad som framfördes under intervjun. Enligt Denscombe (2009) bör 

platsen där intervjun genomförs vara avskild, ha god akustik samt vara relativt tyst. 
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Sex intervjuer utfördes genom telefonintervjuer, varav en genom Skype med både ljud 

och bild, även vid dessa intervjutillfällen befann sig respondenterna i ett avskilt rum på 

deras arbetsplats. Telefonintervjuer användes eftersom respondenten i fråga antingen 

befann sig geografiskt avlägset eller för att det var ett önskemål från respondentens sida. 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det både fördelar och nackdelar med 

telefonintervjuer. Några av nackdelarna författarna nämner är att intervjuaren går miste 

om respondentens kroppsspråk, samt att det kan vara svårt att få till längre intervjuer 

över telefon. En av telefonintervjuerna utfördes via Skype, detta var något som 

föreslogs inför samtliga telefonintervjuer, och därmed kunde de icke-verbala aspekterna 

uppfattas under denna intervju. Den sistnämnda nackdelen var inget vi märkte av, då 

några av våra längre intervjuer just var de som utfördes över telefon. Som stöd för vårt 

val att utföra vissa av intervjuerna över telefon menar Bryman och Bell att 

telefonintervjuer kan vara till fördel när respondenten är svårtillgänglig. 

 

Vi utförde hälften av intervjuerna tillsammans vilket möjliggjorde att båda kunde ställa 

följdfrågor vid behov, en av oss kunde intervjua medan den andra kunde spela in 

intervjun och dokumentera eventuella icke-verbala aspekter. Övriga intervjuer utfördes 

med endast en av oss närvarande, eftersom vi var tvungna att anpassa oss efter de tider 

som respondenterna var tillgängliga, vilket resulterade i att vissa av intervjuerna 

utfördes parallellt. Att vara två intervjuare får stöd av Repstad (2007) som i linje med 

vårt tillvägagångsätt menar att det möjliggör att en av intervjuarna kan ställa spontana 

följdfrågor och fokusera på de icke-verbala aspekterna. Vidare nämner författaren att en 

av nackdelarna med att vara två intervjuare är att respondenten kan uppleva att hen är i 

minoritet. Under samtliga intervjuer upplevde vi att respondenterna kände sig 

avslappnade och bekväma, därmed tolkar vi det som att respondenterna inte hade denna 

upplevelse. 

 

Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter att genomföra och alla intervjuer utom en 

spelades in. Vår ambition var att spela in samtliga intervjuer, för att återge det som 

respondenterna framförde under intervjuerna på ett så korrekt sätt som möjligt och 

därmed möjliggöra en noggrann analys. Innan intervjuerna spelades in fick samtliga 

respondenter efter information frågan om de samtyckte till inspelning, vilket en av 

respondenterna inte gjorde. Under denna intervju antecknades svaren så utförligt som 

möjligt. Vi valde att genomföra intervjun ändå, och i efterhand kunde vi konstatera att 
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det framkom användbar information som sedan kunde återges i empirin. Vårt 

tillvägagångsätt får stöd av Bryman och Bell (2013) som skriver att en intervju bör 

genomföras även då respondenten inte samtycker till inspelning, eftersom det ändå kan 

framkomma intressant information. Under de intervjuerna som spelades in kunde vi 

fokusera helt och hållet på intervjupersonens resonemang, utan att distraheras av att 

behöva anteckna svaren. Enligt Alvehus (2013) är en nackdel med att endast anteckna 

svaren, att det kan vara svårt för intervjuaren att hinna uppfatta och anteckna allting och 

därmed finns en risk att respondenten svar inte återges på ett korrekt sätt. Vidare 

nämner författaren att antecknandet kan ta mycket fokus och därför göra att intervjuaren 

får svårt att lyssna på ett aktivt sätt. Enligt Alvehus finns det både fördelar och 

nackdelar med att spela in intervjuer. Författaren menar att inspelning i vissa fall kan 

störa respondenten samt begränsa uppriktigheten. Alvehus beskriver att respondenterna 

i andra fall anser att inspelning innebär en trygghet, eftersom det ger en försäkran om att 

hens svar kommer tolkas ordagrant. 

 

Respondenterna och företagen som deltagit i studien är anonyma för att uppfylla de 

etiska principer som berör konfidentialitet och anonymitet, i tabellen nedan finns en 

sammanställning över respondenterna (se tabell 1).  

 

 

RESPONDENTER BRANSCH INOM 
UPPLEVELSEINDUSTRIN 

KOMMUNIKATIONSTYP 

Respondent 1 Turism/Besöksnäring Telefonintervju (Skype) 
Respondent 2 Turism/Besöksnäring Personlig intervju 
Respondent 3 Turism/Besöksnäring Telefonintervju 
Respondent 4 Turism/Besöksnäring Telefonintervju 
Respondent 5 Turism/Besöksnäring Telefonintervju 
Respondent 6 Turism/Besöksnäring Personlig intervju 
Respondent 7 Måltid Personlig intervju 
Respondent 8 Turism/Besöksnäring Telefonintervju 
Respondent 9 Turism/Besöksnäring Personlig intervju 
Respondent 10 Turism/Besöksnäring Telefonintervju 

 

Tabell 1 – Sammanställning av respondenterna. (Egen) 

Sammanställning av respondenterna visar kodning av respondenterna, bransch inom 

upplevelseindustrin och kommunikationstyp. 
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3.4.3 Sekundärdata 
 
Hultén et al. (2007) skriver att exempel på sekundärdata är artiklar, databaser och 

arkivhandlingar. Vi har använt sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och 

litteratur för att utforma inledningen, det teoretiska ramverket samt detta metodkapitel. 

Källorna vi använt har behandlat områden relevanta för denna studie som motivation, 

SDT, Servant Leadership och upplevelseindustrin samt olika kopplingar mellan dessa. 

För att komma åt relevanta vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss av de 

databaser som är tillgängliga för studenter på Högskolan i Gävle, t.ex. Scopus och 

Emerald. Några exempel på nyckelord som använts i sökandet efter vetenskapliga 

artiklar är, ”employee motivation”, ”Self-Determination Theory”, ”Experience 

economy”, ”Servant Leadership” och olika kombinationer av dessa. Vidare har vi hittat 

relevanta källor genom att granska källförteckningar i vetenskapliga artiklar och 

examensarbeten inom området. 

 
 
3.5 Källkritik 
 
Enligt Hultén et al. (2007) är källkritik en betydande komponent i kritiskt tänkande som 

innebär att påståenden om verkligheten bedöms för att avgöra hur sanningsenliga de är. 

Vidare understryker författarna att fakta måste återges på ett korrekt sätt. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2006) beskriver att alla källor som används i en studie ska granskas 

kritiskt. Detta för att kunna avgöra källans trovärdighet samt om den är relevant för 

studiens frågeställningar.  

 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna som använts i denna studie är peer-reviewed, 

undantagen utgörs av enstaka artiklar som vi ansett är betydelsefulla inom ett särskilt 

område. Vidare har vi använt oss av vetenskapliga artiklar och litteratur som ansetts 

relevanta genom att beröra områden kopplade till studiens forskningsfrågor. Vi har 

medvetet valt att inte använda oss av internetkällor, detta för att det kan vara svårt att 

bedöma kvaliteten på sådan information (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 
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3.6 Analysmetod 
 
Vår analys började med att transkribera de inspelade intervjuerna, vilket Alvehus (2013) 

beskriver som analysens första steg. Enligt Bryman och Bell (2013) möjliggör 

transkribering att forskarna kan gå igenom respondenternas svar flera gånger vilket 

bidrar till en noggrann analys. Anteckningarna från den intervjun som inte spelades in 

renskrevs så utförligt som möjligt direkt efter intervjun. Alvehus menar att detta ska 

göras så snabbt som möjligt efter intervjun. Att vi spelade in majoriteten av intervjuerna 

gav oss möjlighet att lyssna igenom materialet i efterhand, vilket underlättade 

transkriberingen då någonting var svårtolkat eller oklart. De korta anteckningarna med 

icke-verbala aspekter kunde även förtydliga materialet i dessa situationer. 

Transkriberingarna utfördes samma dag som intervjun, för att tolka och återge 

materialet så noggrant som möjligt. Vi transkriberade fem intervjuer var för att 

underlätta arbetsbördan. Dock har vi båda läst igenom transkriptionerna och lyssnat på 

inspelningarna av samtliga intervjuer, för att undvika att materialet feltolkas. 

 
Vi fortsatte analysen med att läsa igenom det transkriberade materialet avseende 

intervjuerna flera gånger för att få en helhetsbild över vilka teman och nyckelord som 

var framstående och framkom genomgående under intervjuerna. Vårt tillvägagångsätt 

stöds av Repstad (2007) som beskriver att analysen bör påbörjas genom att läsa igenom 

materialet från datainsamlingen flera gånger, för att få uppslag till passande idéer och 

teman. Även Rennstam och Wästerfors (2015) bekräftar detta genom att beskriva att 

insamlat material med fördel läses igenom upprepade gånger, långsamt och noggrant för 

att tydliggöra återkommande innehåll. När vi hade fått en överblick av materialet 

markerade vi den text som ansågs relevant för studiens syfte och forskningsfrågor. 

Därefter påbörjade vi en tematiserad analys genom att dela in den informationen vi 

markerat i olika teman utifrån återkommande information och likheter. Vi urskilde tre 

teman, kompetens och arbetsmotivation, autonomi och arbetsmotivation, samt 

samhörighet och arbetsmotivation. Varje tema fick representeras av varsin färg och den 

text som ansågs relevant markerades i en av tre färger utifrån vilket tema texten 

kopplades till. 

 

I nästa steg granskades informationen i varje tema återigen och delades in i olika 

underteman utifrån likheter och skillnader. Temat kompetens och arbetsmotivation 

delades in i följande underteman; ”positiv återkoppling”, ”utmaningar” och ”hur främjar 
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ledningen kompetens”, i informationen tillhörande temat autonomi och arbetsmotivation 

urskildes underteman som delades in i; ”påverka och utforma arbetsuppgifter”, 

”befogenhet att fatta beslut” och ”hur främjar ledningen autonomi” och slutligen fann vi 

underteman som benämndes ”organisationsklimat”, ”stämning mellan kolleger och 

relation till närmaste chef” samt ”hur främjar ledningen samhörighet” knutna till temat 

samhörighet och arbetsmotivation. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är en 

tematisk analys vanligt förekommande inom kvalitativ forskning och författarna 

beskriver att det innebär att sådant som är återkommande delas in efter innehåll. Vidare 

beskriver författarna att exempelvis siffror, mappar eller färger kan användas när 

materialet ska sorteras. Slutligen har de framarbetade temana med tillhörande 

underteman hanterats i arbetets empiri- och analysdel, genom att informationen 

presenterats i rubriker i enlighet med dessa teman. Kopplingen mellan studiens 

forskningsfrågor och teman har även tydliggjorts i figurer i empiri- och analysdelen (se 

figur 5 och 6). De olika stegen i vår analys tydliggörs i figuren nedan (se figur 4). 

 
 
Figur 4 - Analysmetod. (Egen)  

Analysmetod visar de olika stegen i vår analys. Analysens första steg var transkribering, 

därefter lästes materialet igenom och relevant information markerades, i nästa steg 

urskildes olika teman som färgkodades, denna information granskades ytterligare och 

olika underteman framträdde. Slutligen hanterades temana i arbetets empiri- och 

analysdel genom att den informationen som ansågs mest relevant utifrån studiens syfte 

och forskningsfrågor presenterades i rubriker i enlighet med temana. 

 
 
 

Transkribering	
Markering	av	
relevant	text	

Indelning	i	
teman	genom	
färgkodning	

Indelning	i	
underteman	

Empiri	och	analys	
utvecklas	utifrån	

teman		



 

29 
 

3.7 Kvalitetskriterier 
 
Bryman och Bell (2013) refererar till Guba och Lincoln (1994) och framhåller att 

trovärdighet är ett grundläggande kvalitetskriterium för att bedöma kvalitativ forskning. 

Trovärdighet kan delas in i de fyra delkriterierna tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet och konfirmering. Vi har valt att utgå från dessa delkriterier vid 

granskningen av kvaliteten i denna studie. 

 

 

3.7.1 Tillförlitlighet 
 
Bryman och Bell (2013) förklarar att tillförlitlighet innebär att riktlinjer för aktuell 

metod följs samt att studiens resultat ska återges på ett korrekt sätt. Enligt författarna 

bör därmed intervjupersonerna som deltagit få möjlighet att granska den information 

som framkommit under intervjuerna och bekräfta att den överensstämmer med hens 

uppfattning. För att öka tillförlitligheten var vår ambition att spela in samtliga 

intervjuer, eftersom inspelning minskar risken att gå miste om viktig information eller 

att intervjuerna feltolkas. Då en av respondenterna inte samtyckte till inspelning, 

spelades denna intervju inte in. Vid oklarheter fanns möjligheten att kontakta 

respondenterna för att förtydliga materialet.  

 

3.7.2 Överförbarhet 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) innebär överförbarhet att studiens resultat ska gå att 

överföra till andra miljöer och kontexter, vilket kan uppnås genom att förfarandet i 

studien beskrivs noggrant och detaljrikt. Avsikten med denna studie har inte varit att få 

ett överförbart resultat, utan att uppnå en fördjupad förståelse. Utifrån detta var urvalet 

målstyrt och bestod av få respondenter, med syfte att gå in på djupet och inte på 

bredden. Än dock har vi strävat efter att detaljer i forskningsprocessen beskrivits 

noggrant och specifikt, vilket går i enlighet med god överförbarhet. 

 

3.7.3 Pålitlighet 
 
Pålitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att forskarna ska ha ett granskande 

synsätt, vilket uppnås genom att varje del som ingår i forskningsprocessen redogörs för. 
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För att uppnå detta kriterium har vår ambition varit att tydligt beskriva 

tillvägagångssättet. Vidare har seminarium och handledarmöten bidragit till att vi 

kunnat upprätthålla ett granskande förhållningsätt genom hela forskningsprocessen, då 

andra studenter och i synnerhet våra handledare hjälpt oss att kontinuerligt granska och 

utvärdera arbetet. 

 

3.7.4 Konfirmering 
 
Bryman och Bell (2013) menar att konfirmering handlar om att forskaren inte medvetet 

har låtit studiens förfarande och resultat påverkas av egna värderingar och förförståelse. 

Således ska forskaren handla i god tro, med utgångspunkten att fullständig objektivitet 

inte går att uppnå. Vår intention ha varit att förhålla oss objektiva och inte låta våra 

erfarenheter och värderingar påverka studiens forskningsprocess och slutsatser. Då vi 

utgår från ett hermeneutiskt synsätt anser vi dock att det är omöjligt att förhålla oss helt 

objektiva, eftersom vi ständigt gör egna tolkningar som utgår från vår förförståelse. 

 

3.8 Metodkritik 
 
Det är betydande att förhålla sig kritiskt till aktuella metodval i en studie. Vanlig kritik 

som lyfts mot kvalitativa studier är att de är svåra att replikera, eftersom de är 

ostrukturerade och subjektiva. Studien och resultatet är således beroende av vad 

forskaren i fråga anser vara intressant och betydande. Vidare diskuteras det ofta att 

resultat från kvalitativa studier har begränsad generaliserbarhet. Detta för att de är 

utförda i specifika miljöer och urvalet består av få individer och inte är slumpmässigt 

(Bryman och Bell, 2013). Avsikten med denna studie har inte varit att få ett 

generaliserbart resultat och vi är medvetna om denna begränsning. 

 

En nackdel med intervjuer är det som Denscombe (2009) beskriver som 

intervjuaffekten, vilket innebär att respondenten svar påverkas av hur de uppfattar 

intervjuaren. Enligt författaren att är det framförallt intervjuarens kön, ålder och etniska 

ursprung som har betydelse för detta och det gäller både intervjuer som utförs 

personligen och över telefon. Vi är medvetna om att våra personliga identiteter i någon 

form har haft inverkan på respondenternas svar, eftersom det är omöjligt att frångå.  
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I denna studie har vi gjort ett antagande om att ledarskapet på respektive företag är 

präglat av Servant Leadership, eftersom vi anser att denna typ av ledarskap är vanligt 

förekommande inom upplevelseindustrin. Vårt antagande får stöd av Brownell (2010, 

refererad i Ling, Lin & Wu, 2016) som beskriver att Servant Leadership är en 

framväxande ledarskapsstil inom turism/besöksnäring som flera företag inom branschen 

tillämpar. Tursim/besöksnäring är en av de branscher som anses tillhöra 

upplevelseindustrin (Algotson & Daal, 2007) och alla utom en av studiens respondenter 

var aktiva inom just denna delbransch. För att säkerställa att ledarskapet på det 

representerade företagen karaktäriserades av Servant Leadership kunde en förstudie 

genomförts, men på grund av tidsbegränsningar var inte detta möjligt. Detta är således 

en begränsning med studien, vilken vi är medvetna om. 

 

 
3.9 Etik 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) bör all forskning huvudsakligen utgå från tanken om 

respekt för andra människor och därmed ska de aldrig användas som medel för att nå 

vissa uppsatta mål. Trost (1997) understryker att det är betydande att all forskning följer 

etiska krav för att skydda de intervjuades integritet och värdighet. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är samtyckeskravet ett av de grundläggande etiska 

kraven som styr forskning. Trost (1997) beskriver att detta krav innebär att 

respondenten ska ge sitt samtycke till att medverka i intervjun och att det ska framgå att 

hen när som helst kan avbryta intervjun och inte behöver svara på samtliga frågor. För 

att upprätthålla detta etiska krav har vi inför varje intervju informerat respondenterna 

om att intervjun är frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta. Samtliga 

respondenter tillfrågades även om samtycke till att spela in intervjun. 

 

Trost (1997) beskriver att en förutsättning för samtyckeskravet är att respondenten har 

fått tillräcklig information. Författaren menar att respondenten bör informeras om 

studiens syfte och poängterar att det kan vara svårt att avgöra hur mycket information 

som ska delges. Respondenten måste få tillräckligt information för att förstå vad studien 

handlar om, men informationen bör inte vara så detaljerad att den kan styra svaren åt 

någon riktning. Respondenterna som medverkade i studien informerades kort om 

studiens syfte både skriftligt innan intervjutillfället samt muntligt i anslutning till 
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intervjun. Vi valde medvetet att inte avslöja några detaljer om frågorna, då vi ansåg att 

detta skulle kunna påverka respondenternas svar. 

 

Kravet om nyttjande innebär att den information som samlas in endast ska användas till 

forskningsändamålet för aktuell studie (Bryman & Bell, 2013). Detta informerade vi 

respondenterna om innan de gav sitt samtycke till intervju och inspelning. 

 

Enligt Denscombe (2009) och Trost (1997) är de etiska principerna som rör 

konfidentialitet och anonymitet betydande. Författarna beskriver att den information 

som samlas in ska hanteras och förvaras på ett säkert sätt för att skydda deltagarna. 

Vidare beskriver de att deltagarnas identiteter inte ska framgå eller vara möjligt att 

avslöja i det publicerade materialet. För att följa detta etiska krav har insamlat material 

förvarats säkert och såväl inspelningar som transkriptioner kommer raderas då arbetet är 

färdigställt. Vidare har vi anonymiserat samtliga respondenter och företag, för att 

skydda deras identiteter. Viss information har även ändrats vid användning av citat i 

samma syfte. Respondenterna blev informerade om konfidentialitet och anonymitet 

både skriftligen och muntligt inför respektive intervju. 
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4 Empiri 
 
 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av de tio intervjuerna som utförts med 

medarbetare inom upplevelseindustrin. Vi redogör för de svar som anses mest relevanta 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Avsnittet inleds med en kort presentation av 

de företag och respondenter som deltagit i studien följt av ett övergripande stycke om 

arbetsmotivation hos medarbetare inom upplevelseindustrin. Därefter tydliggörs 

kopplingen mellan studiens forskningsfrågor och teman och empirin presenteras utifrån 

de överordnade temana: kompetens och arbetsmotivation, autonomi och 

arbetsmotivation samt samhörighet och arbetsmotivation.  

 

 
 
4.1 Presentation av företag och respondenter  
 
Då företagen och respondenterna som deltagit i studien vill vara anonyma, presenteras 

endast övergripande information om dem nedan. Åtta av respondenterna var kvinnor 

och två var män, de var mellan 25 och 61 år, med en medelålder på 38 år. Samtliga 

respondenter var medarbetare med direkt kundkontakt och deras huvudsakliga 

arbetsuppgift var att skapa en positiva upplevelser i samspel med kunden.  

 

Företagen som representerades var sju till antalet, samtliga verksamma inom 

upplevelseindustrin, sex av företagen var verksamma inom delområdet 

turism/besöksnäring och ett av företagen var verksamt inom delområdet måltid. Inom 

delområdet turism/besöksnäring fanns museum, resebolag, hotell, destinationsföretag 

samt aktivitetsföretag representerade och företaget inom delområdet måltid utgjordes av 

ett företag som anordnade provningar. 

 

 

4.2 Arbetsmotivation hos medarbetare inom upplevelseindustrin 
 
När respondenterna får frågan om de känner sig motiverade i sitt arbete svarar samtliga 

medarbetare att de gör det. Då medarbetarna ombeds beskriva arbetsmotivation, 

meningsfullhet på arbetet och aspekter de uppskattar med arbetet, framkommer det att 

respondenterna är eniga om att den nära kundkontakten är betydande. Att överträffa 
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kundens förväntningar och ge denne en positiv upplevelse beskriver flertalet av 

respondenterna som avgörande för motivation och meningsfullhet på arbetet. Flera av 

respondenterna skildrar att de anser sig ha en betydande roll i företaget, genom deras 

direkta länk till kunden i upplevelsens skapande.  

 

Respondent 3 beskriver detta genom att poängtera att hen tillsammans med sina 

kolleger med samma arbetsroll, har en oerhört viktig position i företaget om inte den 

viktigaste. Majoriteten av respondenterna anser att den dagliga kundkontakten är en av 

de aspekterna de uppskattar mest med arbetet; ”Jag brukar iallafall se varje gäst som 

en ny möjlighet till att göra den nöjd och glad, för då blir också jag nöjd och glad och 

då kan man känna sig stolt efteråt. Det blir som en motivation att överträffa kundens 

förväntningar varje gång, så det är min motivation skulle jag säga” (Respondent 1). 

Det framkommer således att respondenterna har ett genuint intresse i deras 

huvudsakliga arbetsuppgift, att dagligen leverera positiva upplevelser i kundmötet. 

 

4.2.1 Studiens forskningsfrågor och teman 
 

Genom den tematiska analysen fann vi olika teman, med tillhörande underteman, i 

relation till studiens forskningsfrågor vilket tydliggörs i figuren nedan (se figur 5). 

Härefter presenteras empirin i dessa teman för att fördjupa diskussionen om vad som 

framkommit inom dessa områden. 
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Figur 5 - Forskningsfrågor och teman. (Egen) 

Figuren visar studiens forskningsfrågor samt de teman och underteman som empirin har 

indelats i och presenterats utifrån.  

 

 

4.2.1.1 Kompetens och arbetsmotivation 
 
Samtliga respondenter är överens om att kompetens har en positiv inverkan på deras 

arbetsmotivation. Respondent 4 skildrar hur känslan av kompetens i arbetsrollen 

påverkar hens motivation på följande vis; ”Så i och med att jag känner mig mer 
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självsäker med min kompetens i den här rollen så gör det att jag trivs bättre, när jag 

gör mitt jobb, jag trivs och älskar att gå till jobbet varje dag”. Flertalet av 

medarbetarna beskriver att deras motivation främjas av upplevd kompetens, genom att 

det bidrar till att de känner sig trygga, säkra och effektiva i sina arbetsroller. 

Respondenterna framhåller även att kompetens är motiverande eftersom det ger en 

känsla av kontroll, samt rätt förutsättningar för att åstadkomma något och uppnå hög 

kvalitet i arbetet. Respondent 3 beskriver att den främsta anledningen till att hen känner 

sig motiverad grundar sig i en känsla av kompetens; ”Anledningen till att jag känner 

mig motiverad är för att jag har jobbat länge och tycker att jag är duktig på mitt jobb, 

jag kan mitt jobb, och jag känner mig trygg och säker”. 

 

Samtliga respondenter, undantaget Respondent 2, anser att de är kompetenta och 

effektiva i sina arbetsroller. Respondenterna är eniga om att den kompetens de upplever 

på arbetet grundar sig i arbetslivserfarenhet och utbildningar. Respondent 8 skildrar 

detta genom att berätta att hen känner sig kompetent eftersom hen har en relevant 

utbildning för yrket, men poängterar att viss kompetens endast går att uppnå genom 

arbetslivserfarenhet och därmed inte går att läsa sig till. Respondent 2 är ny i sin 

arbetsroll och anser att hens kompetens och effektivitet begränsas på grund av detta. 

Hen beskriver sambandet mellan kompetens och motivation på följande sätt; ”jag är 

fortfarande ganska ny och kan inte allt och jag vill verkligen kunna allt, för det känns 

alltid så mycket tryggare. Det skulle absolut göra mig mer motiverad att jobba om jag 

hade alla kunskaper, det är önsketänk.”.  

 

Positiv återkoppling 

Alla utom en respondent är överens om att positiv återkoppling är betydande för 

arbetsmotivationen; ”Det är väl den främsta motivationsfaktorn skulle jag säga, då 

känner man att det var värt all den där extra mödan” (Respondent 1). När 

respondenterna ombads rangordna åtta faktorer utifrån vad de ansåg motiverade mest 

(1) till minst (8), angav sex av respondenterna (1)-(3) på faktorn ”Uppmuntran/ Positiv 

feedback på utfört arbete” (se bilaga 1). Flertalet av respondenterna framhåller att 

positiv återkoppling främjar deras motivation genom att bekräfta deras kompetens, 

vilket uppmuntrar medarbetarna att fortsätta prestera utifrån sin fulla kapacitet; ”Det är 

verkligen någonting som jag tycker fungerar bra för mig, det är det, det ger en morot, 
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att hålla till exempel sina mål och veta att man faktiskt klarar av det och då är de bara 

att fortsätta” (Respondent 3). 

 

Majoriteten av respondenterna framhåller att den nära interaktionen med kunden vid 

skapandet av upplevelsen, möjliggör positiv återkoppling även från detta håll och inte 

enbart från chefer och kollegor. Det framkommer att återkopplingen från denna kanal är 

oerhört betydande för upplevd kompetens och arbetsmotivation. Respondent 9 beskriver 

detta på följande sätt; ”Det påverkar ju jättemycket, jag menar har jag haft en guidning 

så tycker alla att det är jättebra och folk kommer fram och tackar, det är klart man blir 

motiverad”. 

 

Utmaningar 

Att utmanas i sin arbetsroll finner samtliga respondenter som motiverande. Sex av 

respondenterna satte ”Utmaningar som knyter an till din arbetsroll” som topp 3, när de 

ombads rangordna åtta faktorer utifrån vad de ansåg motiverade mest (1) till minst (8) 

(se bilaga 1). En övergripande uppfattning bland respondenterna är att utmaningar 

bidrar till utveckling och ökad kompetens.  

 

Respondent 7 anser att det är viktigt att utmanas kontinuerligt, även om det ibland känns 

skrämmande, och understryker att kompetensen växer i takt med utmaningarna; ”Ju 

mer man utmanas, desto bättre blir man. Man måste hela tiden utmana sig själv, annars 

händer det ingenting och det är viktigt tycker jag, att man hela tiden gör sådant som 

man egentligen kanske inte vågar”. Respondent 9 poängterar att det är betydande att 

utmaningarna ligger på en optimal nivå och menar att det är viktigt att de är möjliga att 

uppnå samt att det finns stöd runt omkring; ”Jag blir motiverad om jag känner att jag 

fortfarande har tillräcklig kompetens och att jag fortfarande behärskar det. Blir det för 

mycket, då tycker jag att jag tappar motivationen litegrand”.  

 

Vid upprepade tillfällen under intervjun belyser Respondent 3 och Respondent 4 att de 

anser att utmaningar och utveckling är avgörande för motivation och välbefinnande på 

arbetsplatsen; ”Jag är lite rädd för att man ska sitta still, att det inte ska komma något 

nytt utan att vi ska sitta och tugga på samma hela tiden, så verkligen, nya arbetssätt och 

ja överhuvudtaget nya program och sådant, det tycker jag  är roligt, man måste 

utvecklas” (Respondent 3). 
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Hur främjar ledningen kompetens? 

Respondenterna är eniga om att ledningen lyckas främja känslan av kompetens hos 

medarbetarna. Detta sker på olika sätt, men samtliga respondenter nämner att ledningen 

använder sig av positiv återkoppling. Det varierar hur ofta och på vilket sätt den positiva 

återkopplingen framförs, respondenterna beskriver att de får återkoppling spontant från 

chefer, på möten, genom mail och vid utvecklingssamtal; ”Allt från, du kan få ett 

positivt mail från vår VD, det har jag fått, till att ”vad roligt att du kunde göra den här 

kunden glad”, så i alla led, närmsta chef till koncernchef, så blir man sedd” 

(Respondent 4).  

 

Respondent 2 och Respondent 10 beskriver att ledningen även främjar deras kompetens 

genom att förse medarbetarna med passande utmaningar; ”När cheferna inser att man 

har erfarenhet och kompetens som kan tas tillvara på inom andra avdelningar i 

organisationen, då blir man motiverad, det känns väldigt roligt när man får vara med i 

olika konstellationer här på arbetet” (Respondent 10). Enligt Respondent 2 och 

Respondent 9 är kontinuerlig utbildning något som ledningen förespråkar och 

uppmuntrar medarbetarna att delta i. Flera av respondenterna berättar att de 

kontinuerligt deltar i utvecklingssamtal där mål, utvecklingsplaner och utmaningar sätts 

upp tillsammans med närmsta chef. 

 

Från flera håll framgår det dock att ledningens arbete för att främja kompetens skulle 

kunna förbättras ytterligare; ”sen kan man ju önska att den positiva feedbacken kom 

oftare eller att den kanske var mer specifik, så att det inte är bara ”bra jobbat idag” 

utan man kanske får lite mer specifik feedback att ”oj, med den där kunden, det gjorde 

du verkligen bra”” (Respondent 1). Tre av respondenterna beskriver att de känner sig 

överkvalificerade och Respondent 3, Respondent 4 och Respondent 10 känner ett behov 

av att utvecklas mer på arbetet. Respondent 3 och Respondent 4 anser att 

utvecklingsmöjligheterna är begränsade på grund av att de inte arbetar på företagets 

huvudkontor utan är stationerade på andra kontor i landet; ”utveckla det här och satsa 

på oss som sitter ute i landet också, inte bara vara koncentrerad till HK, där är det 

fortfarande ett stort problem, det kommer nog ta tid” (Respondent 3). 
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Sammanfattning av tema 1: kompetens och arbetsmotivation 

Sammanfattningsvis skildrar tema 1: kompetens och arbetsmotivation, att kompetens 

anses ha positiv effekt på medarbetarnas arbetsmotivation. Det råder en generell 

uppfattning om att positiv återkoppling och utmaningar är betydande för att främja 

upplevd kompetens och därigenom arbetsmotivation. Det framgår att ledningen arbetar 

aktivt med att främja medarbetarnas kompetens, men att detta arbete skulle kunna 

förbättras ytterligare. 

 

 

4.2.1.2 Autonomi och arbetsmotivation 
 
Respondenterna är eniga om att upplevd autonomi på arbetsplatsen har positiv påverkan 

på arbetsmotivationen; ”Det påverkar enormt, min motivation får bränsle av att jag får 

påverka själv, absolut. Skulle någon annan påverka, nej, jag är så gammal i gården 

eller vad man säger, det skulle bli en bromsning” (Respondent 6). Flertalet av 

respondenterna beskriver att autonomi främjar deras arbetsmotivation, genom att gynna 

deras självständighet, kreativitet och kompetens samt genom att förmedla en känsla av 

förtroende och delaktighet; ”om du blir väldigt låst i dina handlingsmöjligheter, att det 

blir väldigt fyrkantigt att ”det är såhär vi gör punkt slut” så blir du inte speciellt 

motiverad, då får du ingen stimulation till att tänka själv” (Respondent 1).  

 

När respondenterna ombeds rangordna åtta faktorer utifrån vad de anser motiverar mest 

(1) till minst (8) sätter sju av respondenterna (7) eller (8) på ”Belöningar som är 

förväntade, tex bonus” och nio av respondenterna anger (7) eller (8) på ”Mål som du 

inte har haft chans att påverka”. Under intervjuerna framhåller många av 

respondenterna att monetära belöningar, som lön och bonus, inte på något vis är en 

drivande faktor för deras arbetsmotivation eller yrkesval. 

 

Påverka och utforma arbetsuppgifter  

Det varierar till vilken grad respondenterna anser sig kunna påverka och utforma sina 

arbetsuppgifter. Flertalet av respondenterna upplever att de är relativt fria i sina 

arbetsroller och kan påverka sina arbetsuppgifter. Respondent 3, Respondent 8 och 

Respondent 10 berättar däremot att deras möjligheter att påverka är begränsade. 

Respondent 7 anser att hen kan utforma och påverka sina arbetsuppgifter oerhört 

mycket och beskriver att hen har en god kommunikation med sin chef; ”Då lyssnar han 
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ju och så ändrar vi på det direkt och även ibland att om jag tycker att ”nu är det lite 

statiskt”, då gör vi någonting, då är han rätt snabb och plockar upp det, så det är ju 

bra. Jag har väldigt mycket gehör för mina åsikter och tankar om produkter kan man 

säga”. Respondent 5 och Respondent 6 berättar att de upplever sina arbetsroller som 

fria och att de kan styra och påverka mycket själv. 

  

De tre respondenter som anser att deras möjligheter att påverka arbetsuppgifterna är få 

framhåller att mer flexibilitet, variation och friare arbetsuppgifter hade gjort att 

arbetsmotivationen ökat; ”Jag hade gärna velat påverka mer, ja som sagt nu har jag 

jobbat så länge så jag känner att jag hade velat vara mer fri i mitt arbete, inte vara låst 

vid en klocka som jag är” (Respondent 10). 

 

Befogenhet att fatta beslut 

Samtliga respondenter framhåller att de har befogenhet att fatta beslut; ”Motivation för 

mig, det är väl egentligen att jag kan ha en ganska fri roll där jag själv kan bestämma 

och ta egna beslut, det är väldigt viktigt för mig, kan jag ta egna beslut, det känns som 

en motivation om inte den bästa” (Respondent 4). Respondenterna skildrar att de 

förväntas ta direkta beslut i den dagliga verksamheten gentemot kund och beskriver att 

det är en förutsättning för att de ska kunna ge snabb service med hög kvalitet.  

 

Respondent 1 beskriver att hen upplever att det är signifikant för branschen att 

medarbetarna har mycket eget ansvar, hen har ”fria händer” att ta egna beslut och lösa 

de situationer som uppstår och poängterar att det är betydande för att verksamheten ska 

fungera. Respondent 7 skildrar hens beslutanderätt på följande sätt; ”Jag har 

befogenhet att ta beslut på plats naturligtvis, det är ingen annan ”in charge” där på 

plats för det mesta utan det är jag, och händer det något på plats så måste jag vara 

beredd att ta ett beslut vad det än gäller, så det gör jag ju på det omedelbara sättet”. 

 

Hur främjar ledningen autonomi? 

Respondenterna är eniga om att ledningen främjar deras autonomi på arbetsplatsen, 

även om det från flera av respondenterna framgår att de anser att detta arbete kan 

förbättras ytterligare. Hur ledningen arbetar för att tillgodose medarbetarnas autonomi 

har respondenterna olika uppfattning om. 
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Respondent 1, Respondent 7 och Respondent 9 berättar att autonomin tillgodoses på ett 

önskvärt sätt genom god kommunikation och delaktighet kring arbetsuppgifters upplägg 

samt tydliga signaler om att medarbetarna har befogenhet att fatta egna beslut; ”De 

arbetsuppgifter som jag har är litegrand skapade utefter min kompetens och jag litar 

väldigt mycket på mina chefer och jag känner att jag kan säga ”Nej men nu, det här är 

för mycket för mig” eller ”det här förstår inte jag eller kan inte jag”” (Respondent 9). 

Respondent 3 beskriver hur ledningen under de senaste åren har arbetat aktivt med att 

öka medarbetarnas beslutanderätt och Respondent 5 skildrar hur ledningen uppmuntrar 

att medarbetarna ska få vara delaktiga och påverka genom att sätta samman olika 

projektgrupper. 

 

Respondent 4 framhåller att de har veckovisa avstämningar där medarbetarna får 

komma med input om hur det dagliga arbetet fungerar. Respondent 2 berättar att 

ledningen aktivt tillgodoser autonomin på arbetsplatsen exempelvis genom att låta 

medarbetare komma med idéer och påverka olika aspekter i organisationen; ”Vi hade 

den här utbildningen och satt och diskuterade saker, då kom de fram till ett sätt att göra 

någonting bättre för att hjälpa kommunikationen mellan avdelningarna. Då skrev hon 

bara upp det och så sa hon ”att det här var ju jättesmart””. 

 

Hälften av respondenterna ser en förbättringspotential i ledningens autonomifrämjande 

arbete och flera av dem lyfter en önskan om att få påverka och utforma 

arbetsuppgifterna i högre grad; ”Det hade motiverat mig mer om jag hade kunnat ha lite 

friare uppgifter” (Respondent 3). 

 

Sammanfattning av tema 2: autonomi och arbetsmotivation 

Sammanfattningsvis visar tema 2: autonomi och arbetsmotivation, att autonomi anses 

ha positiv effekt på medarbetarnas arbetsmotivation. Till vilken grad medarbetarna 

anser sig kunna påverka och utforma arbetsuppgifter varierar, men samtliga 

respondenter upplever att de har befogenhet att fatta beslut. Respondenterna är eniga 

om att ledningen främjar deras autonomi på arbetsplatsen, men flera av dem anser att 

detta arbete skulle kunna förbättras ytterligare. 
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4.2.1.3 Samhörighet och arbetsmotivation 
 
Respondenterna är överens om att god samhörighet på arbetsplatsen påverkar deras 

arbetsmotivation i positiv riktning; ”Det gör att du alltid mår bra i ditt jobb, du går 

aldrig till ditt jobb och känner ”oj, det här var ju tungt”, utan tvärtom så skapar det en 

motivation, därför att du har en bra stämning på jobbet ” (Respondent 5). När 

respondenterna förklarar varför de anser att samhörighet är betydande för motivation 

nämns bland annat trivsel, trygghet, välmående, självsäkerhet, förutsättning för att 

arbeta och utrymme för att växa; ”Det är en grund för att man ska klara sina 

arbetsuppgifter och finna motivation i sitt jobb” (Respondent 1). 

 
Organisationsklimat 

Samtliga respondenter, undantaget respondent 10, skildrar organisationsklimat som är 

platta utan hierarkier, öppna, har högt i tak och präglas av jämlikhet och mycket mjuka 

värden; ”Det är väldigt platt att arbeta här, det finns inte direkt den här hierarkin, 

vilket är jätteskönt” (Respondent 2). Respondent 9 beskriver ett klimat där de högsta 

cheferna är närvarande i det dagliga arbetet och hjälper till ”på golvet” när det behövs; 

”Vi är ganska familjära och vår högsta chef är väldigt noga med att vi ska känna oss 

som en familj, alla är lika värda oavsett vad man gör”. 

 

Respondent 10 berättar, i motsats till de andra respondenterna, om att hen uppfattar 

organisationsklimatet som hierarkiskt och att kommunikationen inom organisationen 

inte fungerar optimalt. Hen beskriver att personer med högre positioner inom 

organisationen har haft mycket åsikter om hur medarbetarna med direkt kundkontakt 

sköter sina arbeten, men ledningen har inte låtit dessa medarbetare komma till tals; 

”Ibland har det varit så att man har känt att kollegor som sitter uppe på kontor har 

åsikter om vårt arbete, när de inte ens har varit i verksamheten. Det har varit ganska 

frustrerande och irriterande!”. Respondent 10 beskriver vidare att det just nu pågår ett 

aktivt förändringsarbete inom organisationen, som förhoppningsvis kommer resultera i 

en enklare kommunikationsväg där åsikter från medarbetarna inom besöksverksamheten 

värdesätts. 

 

Stämning mellan kolleger och relation till närmaste chef 

Respondenterna är eniga om att det är en god stämning mellan kollegerna på 

arbetsplatsen. För att beskriva stämningen använder respondenterna ord som genuin, 
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hjärtlig, hjälpsam, nära, öppen, kommunikation, stöttande och samarbete; ”Vi hjälps 

alltid åt, är det någon som det kör ihop sig för så kan man alltid ringa vem som helst 

och säga ”nu behöver jag hjälp” och då ställer vi alltid upp för varandra, stöttar 

varandra i vått och torrt” (Respondent 9).  

 

När respondenterna svarar på frågan hur de upplever relationen till sin närmaste chef, 

framgår det att samtliga upplever den som god och nära. Respondenterna beskriver en 

relation som karaktäriseras av jämlikhet, tillit, kommunikation, stöttning, närvaro och 

förtroende; ”Mycket bra, vi gör inte skillnad här på om det är en kollega eller chef, för 

här känns vi alla som kolleger, vi kan alltid prata med vår närmaste chef oavsett vad 

det gäller” (Respondent 4). När Respondent 8 beskriver hur hon uppfattar relationen till 

sin närmaste chef, beskriver hen att denne är en god lyssnare som alltid tar sig tid och 

har förtroende för att medarbetarna är experter inom sitt område. 

 

Hur främjar ledningen samhörighet? 

Samtliga respondenter upplever att ledningen arbetar för att främja samhörigheten på 

arbetsplatsen. Flertalet av respondenterna nämner att ledningen anordnar gemensamma 

aktiviteter som fester, resor och middagar; ”Vi har många gemensamma aktiviteter, det 

kan vara afterwork, sommaravslutningar, kickoffer” (Respondent 1). Några av 

respondenterna framhåller att formella och informella möten är vanliga inslag i 

organisationen.  

 

Respondent 1, Respondent 2, Respondent 9 och Respondent 10 beskriver att cheferna 

ibland arbetar med de ”på golvet” i den dagliga verksamheten ut mot kund. 

Respondenterna lyfter att detta gör att chefen känns närvarande och skapar förtroende; 

”Hen står och gör vårt jobb tillsammans med oss, vilket gör att hen ser oss, det är 

otroligt positivt när en chef gör något sådant, då vet hen vad det handlar om. Då 

lyssnar vi mycket mer på chefen sen, för hen har varit med på ett helt annat sätt” 

(Respondent 10).  

 

Respondent 3 och Respondent 4 skildrar att deras chefer håller ihop teamet på ett 

önskvärt sätt och beskriver att de stämmer av varje vecka hur medarbetarna har det och 

om det är något särskilt de vill ta upp. Respondent 2 berättar att ledningen har en 

särskild verksamhetsplan avseende samhörigheten på arbetsplatsen; ”De har ju punkter 
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som de följer, att vi ska vara sammansvetsade och vi ska ta hand om varandra och vi 

ska vara i en miljö som främjar att vi ska känna oss glada och fulla av energi när vi går 

härifrån”. 

 

Sammanfattning av tema 3: samhörighet och arbetsmotivation 

Sammanfattningsvis skildrar tema 3: samhörighet och arbetsmotivation att samhörighet 

är betydande för medarbetarnas arbetsmotivation. Organisationsklimatet på respektive 

företag beskrivs övergripande som platt och hierarkilöst. Samtliga respondenter 

beskriver en god stämning mellan kolleger och en nära relation till närmaste chef. 

Ledningen upplevs främja samhörigheten på arbetsplatsen på ett tillfredställande sätt. 
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5 Analys 
 
 

I denna del av arbetet analyseras det empiriska materialet utifrån det teoretiska 

ramverket. Analysen inleds med en övergripande rubrik gällande arbetsmotivation hos 

medarbetare inom upplevelseindustrin och presenteras därefter utifrån studiens tre 

överordnade teman: kompetens och arbetsmotivation, autonomi och arbetsmotivation 

samt samhörighet och arbetsmotivation.  

 

 
 
 
5.1 Arbetsmotivation hos medarbetare inom upplevelseindustrin 
 
Utifrån det empiriska materialet kan vi konstatera att samtliga respondenter anser sig 

vara motiverade i sin arbetsroll. Vi anser att detta framgår tydligt under intervjuerna och 

att respondenterna skildrar att de har ett äkta genuint intresse i deras huvudsakliga 

arbetsuppgift, att skapa positiva upplevelser i samspel med kunden. Respondenterna 

skildrar detta genom att beskriva att den nära interaktionen med kunden är en av de 

aspekterna de uppskattar mest med arbetet. Att överträffa kundens förväntningar, ge 

kunden en positiv upplevelse och ge det ”lilla extra” är aspekter som respondenterna 

anser vara avgörande för upplevd motivation och meningsfullhet på arbetsplatsen. Även 

detta anser vi återger respondenternas genuina intresse och engagemang.  

 

Respondenternas syn på service och kundbemötande anser vi går i enlighet med det 

Fernström (2005) skriver då författaren framhåller att en minnesvärd helhetsupplevelse 

förutsätter hög standard i alla led. Fernström beskriver vidare att minnesvärda 

upplevelser skapas genom att överträffa kundens förväntningar, involvera kunden i 

upplevelsen samt genom att göra det ”lilla extra” i kundmötet, vilket går i linje med det 

respondenterna beskriver. 

 

Det genuina intresse som vi ser hos respondenterna, och har beskrivit enligt ovan, anser 

vi visar att medarbetarna är internt motiverade. Enligt Ryan och Deci (2000a) innebär 

intern motivation att en aktivitet utförs på grund av ett intresse och tillfredställelse 

uppnås genom själva utförandet av uppgiften. Gagné och Deci (2005) förklarar att 

intern motivation alltid är autonom och poängterar att denna typ av motivation är att 
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föredra hos medarbetare, eftersom den har positiv effekt på välmående, 

arbetstillfredsställelse och prestation. När en person inte har ett intresse i en viss uppgift 

beskriver Ryan och Deci att det handlar om extern motivation, vilken kan vara autonom 

eller kontrollerad beroende på reglering. 

 

Flera av respondenterna har uttryckt att de anser sig ha en viktig roll i företaget genom 

sin delaktighet i kundmötet. Detta bekräftas av Fernström (2005) och Çakır och 

Akoğlan-Kozak (2017) som poängterar att medarbetare inom upplevelseindustrin har en 

betydande roll, eftersom de är nyckelpersoner i skapandet av upplevelsen. Även Pine 

och Gilmore (1998) beskriver att upplevelser skapas genom interaktion och förutsätter 

att kunden blir berörd. 

 
 

5.1.1 Kompetens och arbetsmotivation 
 
Utifrån empirin framgår det att medarbetarna är överens om att kompetens har en positiv 

inverkan på deras arbetsmotivation. Detta bekräftas av Ryan och Deci (2000a) som 

menar att upplevd kompetens främjar intern motivation. Sheldon och Schüler (2011) 

samt Weinstein och Ryan, (2011) beskriver att kompetens innebär att en individ känner 

sig effektiv och upplever sig kunna påverka sin omgivning. I linje med detta berättar 

respondenterna att de anser att upplevd kompetens bidrar till att de känner sig trygga, 

effektiva och att de har kontroll på situationen.  

 

Majoriteten av medarbetarna anser att de är kompetenta och effektiva på arbetet och de 

är överens om att detta hänger samman med arbetserfarenhet och utbildning. Enligt 

Chiniara och Bentein (2015) finns det ett positivt samband mellan kompentens och 

uppgiftsprestation, vilket är ett prestationsmått som speglar hur väl en medarbetare utför 

sina arbetsuppgifter. Forskarna beskriver att en medarbetare vars behov av kompetens är 

tillfredsställt är effektiv och lättanpasslig till nya miljöer, vilket har positiv effekt på 

arbetsprestationen. 

 

Positiv återkoppling & utmaningar 

Vi finner att flertalet av respondenterna anser att positiv återkoppling bekräftar deras 

kompetens och genom det främjar deras arbetsmotivation. Respondenterna beskriver att 

den nära interaktionen med kund som arbetet innebär, möjliggör positiv återkoppling 
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även från detta håll. Under intervjuerna får vi flera indikationer på att återkopplingen 

från kunderna är oerhört betydande för medarbetarnas upplevda kompetens och 

arbetsmotivation.  

 

Medarbetarna är överens om att utmaningar som knyter an till arbetsrollen bidrar till 

utveckling och en känsla av kompetens, och därmed höjer arbetsmotivationen. I linje 

med det som respondenterna framhåller menar Ryan och Deci (2000a) att positiv 

feedback och optimala utmaningar har visat sig ha positiv effekt på den interna 

motivationen genom att höja känslan av upplevd kompetens. 

 

Hur främjar ledningen kompetens? 

Det råder en samstämmighet bland respondenterna gällande uppfattningen om att 

ledningen arbetar aktivt med att främja medarbetarnas kompetens. Trots detta ser vi en 

önskan om att detta arbete skulle kunna förbättras ytterligare, vilket framkommer under 

intervjuerna. Mer specifik återkoppling och utvecklingsmöjligheter är exempel på 

sådant som efterfrågas av de medarbetare som anser att ledningens arbete för att främja 

kompetensen kan förbättras. Fernström (2005) poängterar att en förutsättning för att 

medarbetaren ska kunna skapa en minnesvärd upplevelse i samspel med kunden, är att 

ledaren ser till att medarbetaren upplever att hen besitter rätt kompetens. 

 

Under intervjuerna framgår det att samtliga respondenter anser att positiv återkoppling 

är ett verktyg som ledningen använder sig av. Några av respondenterna beskriver även 

att ledningen främjar deras kompetens genom att förse de med passande utmaningar 

samt genom utbildningar. Chiniara och Bentein (2015) menar att behovet av kompetens 

tillfredsställs genom att Servant Leadern investerar mycket tid på att försöka förstå sina 

medarbetares intressen, färdigheter och karriärsmål. Utifrån respondenternas skildringar 

tolkar vi det som att en generell uppfattning är att ledarna på respektive företag försöker 

uppnå detta, genom kommunikation och utvecklingssamtal där mål och 

utvecklingsplaner upprättas tillsammans. 

 

5.1.2 Autonomi och arbetsmotivation 
 
Respondenterna är överens om att upplevd autonomi på arbetsplatsen påverkar deras 

arbetsmotivation positivt. Detta stöds av Ryan och Deci (2000a) som anser att intern 
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motivation främjas av upplevd autonomi. Vidare beskriver forskarna att upplevd 

kompetens måste åtföljas av upplevd autonomi för att ha positiv inverkan på den interna 

motivationen. Utifrån detta måste således en person uppleva sig både kompetent och 

autonom, för att den interna motivationen vid utförandet av en viss uppgift ska främjas. 

Majoriteten av medarbetarna anser att arbetsmotivationen främjas eftersom en känsla av 

autonomi bidrar till att de känner sig självständiga, kreativa, kompetenta och delaktiga. 

 

Baserat på hur respondenterna rangordnade olika faktorer efter hur de ansågs påverka 

deras arbetsmotivation, framgår det att medarbetarna inte anser att förväntade 

belöningar och mål som medarbetaren inte haft chans att påverka främjar deras 

arbetsmotivation. Under intervjuerna fick vi även flera indikationer från respondenterna 

om att lön, bonus och andra monetära belöningar inte på något sätt ansågs vara en 

drivkraft för deras motivation eller val av yrke. 

 

Att respondenterna inte upplever förväntade belöningar som motiverande stämmer väl 

överens med en omfattande metaanalys där Deci et al. (1999) fann att intern motivation 

försvagas av alla typer av förväntade konkreta belöningar. Respondenternas uppfattning 

om att mål som de inte har haft någon chans att påverka inte främjar deras 

arbetsmotivation, anser vi går i linje med Deci och Ryans (1985) forskning som Ryan 

och Deci (2000a) lyfter fram i sin artikel. Forskarna visar att påtvingade mål 

underminerar intern motivation, då dessa mål liksom förväntade belöningar, bidrar till 

att beteende upplevs som externt kontrollerat och därmed minskar medarbetarens känsla 

av upplevd autonomi. 

 

Påverka och utforma arbetsuppgifter & befogenhet att fatta beslut 

Utifrån det empiriska materialet finner vi att det varierar till vilken grad respondenterna 

upplever att de har möjlighet att påverka och utforma deras arbetsuppgifter. Det råder 

däremot en samstämmighet bland medarbetarna att detta är något önskvärt, och det 

framkommer att de anser att arbetsmotivationen främjas av möjligheten att påverka. 

Samtliga respondenter upplever att de har befogenhet att fatta beslut vilket anses 

fungera motiverande. 

 

I linje med det respondenterna framför menar Chiniara och Bentein (2015) att behovet 

av autonomi tillfredsställs genom att medarbetaren tilldelas egna ansvarsområden och 
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aktivt uppmuntras till att fatta egna beslut. Även Fernström (2005) understryker att det 

är viktigt att ledare inom upplevelseindustrin överlåter ansvar och befogenheter till sina 

medarbetare. 

 

Hur främjar ledningen autonomi? 

Samtliga respondenter anser att ledningen arbetar för att främja medarbetarnas 

autonomi. Vi ser dock att det finns en efterfrågan hos hälften av respondenterna att detta 

arbete förbättras ytterligare. Hur respektive ledning arbetar med att tillgodose 

medarbetarnas behov av autonomi varierar, men respondenterna nämner bland annat att 

tydlig kommunikation kring delaktighet och beslutfattande, projektgrupper och 

avstämningar är vanliga verktyg. Flertalet av de medarbetare som anser att det finns 

förbättringspotential i ledningens autonomiarbete, uttrycker önskemål om större 

möjligheter att påverka och utforma arbetsuppgifterna.  

 

Enligt Chiniara och Bentein (2015) finns det en positiv koppling mellan medarbetare 

vars behov av autonomi är tillfredsställt och prestationsmåttet uppgiftsprestation. 

Forskarna beskriver att detta visar sig genom att medarbetare som uppfattar deras 

arbetsuppgifter som fria och meningsfulla är mer engagerade, kreativa och initiativfulla 

i sitt arbete. Vidare menar Chiniara och Bentein att behovstillfredsställelse av 

medarbetares autonomi har positiv inverkan på frivilliga åtaganden som gynnar kollegor 

(frivilliga åtaganden - individ) samt organisationen i stort (frivilliga åtaganden - 

organisation). 

 

5.1.3 Samhörighet och arbetsmotivation 
 
Samtliga respondenter uttrycker att god samhörighet på arbetsplatsen påverkar 

arbetsmotivationen i positiv riktning. Medarbetarna framhåller att samhörighet främjar 

deras motivation genom att bidra till trivsel, trygghet, välmående och självsäkerhet. 

Utifrån vad som framkommer under intervjuerna upplever vi att respondenterna anser 

att deras behov av samhörighet är tillfredsställt. Ryan och Deci (2000a) menar att 

behovet av samhörighet främst är betydande för att främja autonom extern motivation. 

Forskarna beskriver att detta grundar sig i att det är särskilt betydande att ett beteende 

värdesätts av någon som individen känner sig nära när uppgiften i sig inte upplevs som 

intressant. Än dock belyser respondenterna den positiva effekt som de anser att 
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tillfredställelse av samhörighet har på deras motivation. Detta trots att de är internt 

motiverade och upplever att skapandet av upplevelsen ger njutning och tillfredställelse. 

Respondenternas upplevelse får visst stöd av Ryan och Deci som skriver att det inom 

SDT görs ett antagande om att situationer som präglas av samhörighet och trygghet bör 

ha positiv effekt på den interna motivationen.  

 

Organisationsklimat & stämning mellan kolleger och relation till närmaste chef  

Överlag anser respondenterna att organisationsklimatet på respektive företag kan 

beskrivas som platt, hierarkilöst, öppet, högt i tak och jämlikt. Samtliga respondenter 

anser att det råder en god stämning kolleger emellan och beskriver den som genuin, 

hjälpsam och nära. Alla av de tillfrågade medarbetarna anser att de har en god och nära 

relation till sin närmaste chef och berättar att den karaktäriseras av tillit, 

kommunikation, förtroende och jämlikhet.  

 

Chiniara och Bentein (2015) beskriver att individens behov av samhörighet innebär en 

önskan om att känna sig accepterad och inkluderad. Forskarna förklarar vidare att 

medarbetare vars behov av samhörighet är tillfredsställt upplever positiva känslor som 

glädje, tillfredställelse och lugn. Dessa känslor menar de har positiv effekt på individens 

strävan att försöka bevara och förbättra positiva relationer till kollegor (frivilliga 

åtaganden - individ). Chiniara och Bentein lyfter även att tillfredställelse av behovet av 

samhörighet leder till att medarbetaren identifierar sig med sin organisation och därmed 

agerar utifrån organisationens bästa (frivilliga åtaganden - organisation). 

 

Hur främjar ledningen samhörighet? 

Respondenterna är eniga om att respektive ledning arbetar med att främja 

samhörigheten på arbetsplatsen på ett tillfredställande sätt. Från respondenterna framgår 

det att detta bland annat görs genom att anordna möten, gemensamma aktiviteter samt 

genom att cheferna arbetar i den dagliga verksamheten tillsammans med medarbetarna. 

Chiniara och Bentein (2015) menar att en Servant Leader tillgodoser behovet av 

samhörighet genom att vara lyhörd för medarbetares välbefinnande samt genom att visa 

sig osjälvisk. Författarna lyfter att detta leder till att ledaren bygger meningsfulla och 

pålitliga relationer med sina medarbetare och skapar ett rättvist klimat. Även Fernström 

(2005) betonar att motiverade medarbetare inom upplevelseindustrin förutsätter att 

ledaren bryr sig om sina medarbetare och att klimatet i organisationen präglas av 
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samarbete och respekt. 

 

 

5.2 Sammanfattning av analys 
 
Sammanfattningsvis finner vi att medarbetarna har en betydande roll i organisationen, 

på grund av den nära interaktionen med kunden vid skapandet av upplevelsen. Det 

framgår att medarbetarna har ett genuint intresse i sitt arbete och således är internt 

motiverade. Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att kompetens, autonomi och 

samhörighet upplevs ha positiv effekt på arbetsmotivation.  

 

Avseende tema 1: kompetens och arbetsmotivation finner vi att positiv återkoppling, 

utmaningar och utbildning är medel som medarbetarna nämner att ledningen använder 

för att främja detta behov. Det framgår även att positiv återkoppling från kunderna anses 

vara betydande för medarbetarnas motivation på arbetet. Gällande tema 2: autonomi och 

arbetsmotivation varierar det till vilken grad medarbetarna har möjlighet att påverka 

deras arbetsuppgifter men samtliga respondenter upplever att de har befogenhet att fatta 

beslut. Avseende tema 3: samhörighet och arbetsmotivation finner vi att medarbetarna 

genomgående skildrar ett organisationsklimat utan hierarkier och att de har en god och 

nära relation till kolleger och närmaste chef.  

 

Samtliga medarbetare beskriver att ledningen arbetar aktivt för att främja kompetens, 

autonomi och samhörighet på arbetsplatsen. Vi finner att behovet av samhörighet anses 

främjas på ett tillfredställande sätt, men får indikationer om att ledningens arbete med 

att främja kompetens och autonomi kan förbättras ytterligare. För att tydliggöra vad vi 

sammanfattningsvis har funnit i vår analys har vi sammanställt en figur enligt nedan (se 

figur 6). 
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Figur 6 - Sammanfattning av analys. (Egen) 

Sammanfattning av analys visar det som vi anser har varit framträdande i analysen 

utifrån arbetets teman och den teoretiska referensramen. Figuren visar vad medarbetarna 

anser motiverar de utifrån kompetens, autonomi och samhörighet och hur de upplever 

att ledningen tillgodoser dessa behov. Detta presenteras i undertemana tillhörande tema 

1: kompetens och arbetsmotivation, tema 2: autonomi och arbetsmotivation och tema 3: 

samhörighet och arbetsmotivation. Vidare visar figuren kopplingen mellan 

behovstillfredsställelse och arbetsmotivation och vad som är typiskt för denna inom 

upplevelseindustrin. Slutligen visar figuren att dessa processer är betydande för kundens 

upplevelse. 
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6 Slutsats 
 
 

I denna del presenteras svar på studiens syfte och forskningsfrågor utifrån vad som 

sammanställts i analysen. Vidare redogörs för studiens bidrag samt kritisk reflektion 

och förslag till vidare forskning. 

 

 
 
 
6.1 Svar på studiens syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur individens grundläggande behov av 

kompetens, autonomi och samhörighet påverkar arbetsmotivation inom 

upplevelseindustrin. 

 

6.1.1 Hur motiveras medarbetare inom svensk upplevelseindustri utifrån 
kompetens, autonomi och samhörighet? 

 
Utifrån vår analys kan vi konstatera att de medarbetare vi har intervjuat anser att 

samtliga tre grundläggande behov är betydande för deras arbetsmotivation. Vi finner att 

kompetens främjar medarbetarnas arbetsmotivation genom att bidra till trygghet, 

effektivitet och kontroll. Autonomi anses ha positiv effekt på arbetsmotivation genom 

att gynna självständighet, kreativitet, kompetents och delaktighet. Genom att bidra till 

trivsel, trygghet, välmående och självsäkerhet främjar samhörighet medarbetarnas 

arbetsmotivation. 

 

Vi kan konstatera att samtliga respondenter anser att de är motiverade i sin arbetsroll. Vi 

tolkar det som att medarbetarna har ett genuint intresse i att skapa upplevelser i samspel 

med kund, och att utförandet av detta ger tillfredställelse och njutning. Således anser vi 

att medarbetarna är internt motiverade och vi finner stöd i vårt teoretiska ramverk för 

respondenternas upplevelse om att kompetens och autonomi är betydande för intern 

motivation (Ryan & Deci, 2000a). Respondenternas uppfattning om att samhörighet är 

betydande för deras arbetsmotivation får stöd i teorin, även om få studier bekräftat detta 

(Ryan & Deci, 2000a).  
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Utifrån de utförda intervjuerna och den teori vi lyft fram kan vi konstatera att den nära 

interaktionen och samspelet mellan medarbetaren och kunden är något som är typiskt 

för upplevelseindustrin (Fernström, 2005; Çakır & Akoğlan-Kozak, 2017). Det nära 

samspelet med kunden möjliggör att medarbetarna inte enbart kan få positiv 

återkoppling från ledningen, utan även från detta håll. Något vi ser genomgående är att 

respondenterna beskriver att den positiva återkopplingen från kunderna är ofta 

förekommande och anses vara oerhört betydande för upplevd kompetens och 

arbetsmotivation. Utifrån detta ställer vi oss frågan om kundens återkoppling möjligen 

upplevs viktigare än ledarens återkoppling för medarbetare inom upplevelseindustrin? 

 

6.1.2 Hur upplever medarbetare inom svensk upplevelseindustri att 
ledningen tillgodoser behoven av kompetens, autonomi och 
samhörighet? 

 
Vi finner att medarbetarna uppfattar att respektive ledning arbetar aktivt med att 

tillgodose kompetens, autonomi och samhörighet på arbetsplatsen. Detta sker bland 

annat genom positiv återkoppling, projektgrupper och gemensamma aktiviteter.  

 

Utifrån analysen ser vi att medarbetarna anser att ledningen arbetar med att främja 

behovet av samhörighet på ett tillfredsställande sätt. Vi tolkar det dock som att det finns 

en önskan hos medarbetarna om att ledningens arbete med att tillgodose behovet av 

kompetens och autonomi förbättras ytterligare. Majoriteten av de medarbetarna som 

anser att ledningens arbete för att främja autonomin kan förbättras uttrycker önskemål 

om att kunna påverka och utforma deras arbetsuppgifter i högre grad. Flera 

utvecklingsmöjligheter är något som efterfrågas av de medarbetare som ser en 

förbättringspotential i ledningens arbete med att främja behovet av kompetens. 

 

 

6.2 Studiens bidrag 
 

6.2.1 Studiens teoretiska bidrag 
 
Som vi skildrat i arbetets problemdiskussion ser vi att tidigare studier inom 

arbetsmotivation riktat in sig på andra branscher (Graboviy, 2016; Feinberg, Hokama, 

Kadam & Kim, 2002; Parvin & Kabir, 2011) och vi finner få studier som berör 
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arbetsmotivation inom upplevelseindustrin. Medarbetaren har en betydande roll inom 

upplevelseindustrin, eftersom upplevelsen står och faller med sina medarbetare (Çakır 

& Akoğlan-Kozak, 2017; Fernström, 2005). 

 

Följaktligen har vi genom detta arbete kunnat fylla ett gap genom att öka förståelsen för 

hur individens grundläggande behov av kompetens, autonomi och samhörighet påverkar 

arbetsmotivation inom upplevelseindustrin. Detta arbete tillför därmed ett teoretiskt 

bidrag gällande ett nytt område, nämligen upplevelseindustrin, till den befintliga 

forskningen om arbetsmotivation. Vi har upptäckt att medarbetare inom 

upplevelseindustrin ofta får sin kompetens bekräftad genom positiv återkoppling från 

kunder. Detta är betydelsefullt för medarbetarnas arbetsmotivation och något som är 

specifikt för branschen i och med den nära interaktionen mellan medarbetare och kund. 

Vår studie kopplar samma teorierna Servant Leadership och SDT, vilket är ett 

ytterligare teoretiskt bidrag. 

 

6.2.2 Studiens praktiska bidrag 
 
Medarbetares syn på arbetsmotivation har undersökts och arbetet bidrar med ökad 

förståelse för hur individens grundläggande behov av kompetens, autonomi och 

samhörighet påverkar arbetsmotivation inom upplevelseindustrin. Det framkom att 

tillfredställelse av samtliga dessa behov är betydande för att medarbetare inom 

upplevelseindustrin ska känna sig motiverade på arbetet. Eftersom medarbetaren har en 

central roll i skapandet av upplevelsen, är motiverade medarbetare betydande för många 

områden som påverkar företagets lönsamhet (Çakır & Akoğlan-Kozak, 2017; 

Fernström, 2005).  

 

Denna studie kan således ge ett bidrag till ledare inom upplevelseindustrin i deras arbete 

med att motivera medarbetare, vilket i det förlängda leder till en positiv upplevelse för 

kunden och en lönsam verksamhet. 

 

 

6.3 Kritisk reflektion över vårt arbete och förslag till vidare forskning 
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För att besvara studiens forskningsfrågor har vi utgått från tre huvudsakliga teman, 

kompetens och arbetsmotivation, autonomi och arbetsmotivation samt samhörighet och 

arbetsmotivation, vilket vi upplever har bidragit till struktur och begriplighet av arbetet. 

Vissa av de framarbetade undertemana anser vi däremot kunde ha sammanfogats till ett 

tema, exempelvis positiv återkoppling och utmaningar.  

 

Arbetsmotivation inom upplevelseindustrin är ett outforskat område och vi finner att 

forskning som berör denna industri är begränsad. Vi har upptäckt att motiverade 

medarbetare är oerhört betydande inom upplevelseindustrin, på grund av deras 

delaktighet i skapandet av upplevelsen. Därmed anser vi att det behövs mer forskning 

inom området. Vi har funnit att kompetens, autonomi och samhörighet främjar 

medarbetares arbetsmotivation, men eftersom urvalet endast består av tio medarbetare 

inom upplevelseindustrin är denna studie begränsad. Ett förslag till vidare forskning är 

således att utveckla detta arbete i en mer omfattande studie och därmed uppnå fördjupad 

förståelse. 

 

Ytterligare en begränsning med denna studie är att den enbart utgår utifrån ett 

medarbetarperspektiv och därmed skildras endast deras uppfattningar om vad som 

påverkar arbetsmotivation och hur ledningen tillgodoser detta. För att få en fördjupad 

förståelse om hur ledningen främjar arbetsmotivation genom behovstillfredsställelse, 

hade det varit intressant att genomföra ytterligare intervjuer med verksamma ledare 

inom upplevelseindustrin. Förslag till vidare forskning är således att undersöka 

behovstillfredsställelse och arbetsmotivation inom upplevelseindustrin, utifrån ett 

ledningsperspektiv. 

 
Den nära interaktionen och samspelet mellan medarbetaren och kunden vid skapandet 

av upplevelsen, anser vi är något som är typiskt och specifikt för upplevelseindustrin. 

Under intervjuerna har respondenterna genomgående framfört att positiv återkoppling 

från kunder är ett vanligt inslag i deras arbete och poängterat att denna återkoppling 

anses oerhört betydande för upplevd kompetens och arbetsmotivation. Utifrån detta är 

ett förslag till vidare forskning att undersöka om kundens återkoppling möjligen upplevs 

viktigare än ledarens återkoppling för medarbetare inom upplevelseindustrin? 
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8 Bilagor 
 

  
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

- Information om studiens syfte 

- Frivilligt att delta och möjlighet att avbryta 

- Konfidentiellt och anonymt 

- Kravet om nyttjande 

- Samtycke till inspelning? 

Bakgrundsfrågor: 

Kön?   

Ålder?  

Hur länge har du varit anställd på företaget? 

Position i företaget? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

 
Allmänt om motivation: 

Vad är motivation för dig? 
 
Vad anser du ger meningsfullhet på arbetet? 
 
Nämn kort tre saker du uppskattar med ditt arbete: 
 
Nämn kort tre saker du inte uppskattar med ditt arbete: 
 
Känner du dig motiverad i din arbetsroll idag? Varför? 
 
Hur skulle du kunna bli mer motiverad? 
  
Kompetens och motivation: 

Känner du dig kompetent i din arbetsroll? Hur? 
 
Känner du dig effektiv på arbetet? Hur? 
 
Kan du beskriva hur kompetens och effektivitet påverkar din arbetsmotivation? 
 
Hur påverkar positiv återkoppling din arbetsmotivation? 
 
Blir du motiverad av att utmanas i dina arbetsroll? Berätta! 
 
Upplever du att ledningen får dig att känna dig kompetent? Hur? 
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Autonomi och motivation: 
 
Upplever du att du har möjlighet att påverka och utforma dina arbetsuppgifter? Hur? 
 
Upplever du att du har befogenheten att fatta egna beslut på arbetet? Hur? 
 
Kan du beskriva hur din arbetsmotivation påverkas av att du kan/inte kan påverka dina  
arbetsuppgifter och har/inte har befogenhet att fatta beslut? 
 
Hur upplever du att ledningen tillgodoser ditt självbestämmande på arbetsplatsen? 
 
Samhörighet och motivation: 
 
Hur skulle du beskriva organisationsklimatet? 
 
Hur skulle du beskriva stämningen mellan kolleger? 
 
Hur upplever du relationen till din närmsta chef? 
 
Kan du beskriva hur dessa sociala relationer (samhörighet) påverkar din 
arbetsmotivation? 
 
Hur upplever du att ledningen arbetar för att främja samhörighet på arbetsplatsen? 
 
Hur påverkar dessa faktorer din arbetsmotivation? Rangordna efter vad som motiverar 
mest (1) till minst (8).  
 

• Mer befogenheter?  
• Friare arbetsuppgifter?  
• Stämning mellan kolleger och chefer? 
• Uppmärksamhet/stöd från din chef 
• Uppmuntran/ Positiv feedback på utfört arbete 
• Belöningar som är förväntade, tex bonus?  
• Mål som du inte har haft chans att påverka? 
• Utmaningar som knyter an till din arbetsroll? 

 
 
Exempel på följdfrågor:  
 
Hur menar du?  
Berätta mer! 
Varför?  
Kan du utveckla det lite? 
Hur skulle du beskriva det? 
Kan du ge ett exempel? 
 


