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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka autonoma och kontrollerade motivationsfaktorers 

förekomst hon erfarna respektive oerfarna anställda inom säljande organisationer. Detta 

har undersökts genom en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer som grund. 

Tre olika säljande företag och fem anställda på varje företag valdes ut för att utföra denna 

flerfallsstudie. Materialet analyserades sedan genom en abduktiv analysmetod i form av 

Well Grounded Theory. 

 

Resultatet visade vissa samband mellan särskilda motivationsfaktorer hos de erfarna 

anställda respektive de oerfarna. Gränsen för att vara erfaren anställd är dragen vid 7 år 

på arbetsplatsen. Resultatet visar på två grupperingar där motivationsfaktorerna skiljer sig 

åt, där den ena gruppen har ett medel i antal år på arbetsplatsen som är 14,6 år och den 

andra gruppen 3 år. 
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Abstract 

This study aims to investigate autonomous and controlled motivation presence in 

experienced and inexperienced employees within selling organizations. This has been 

investigated through a qualitative study using semi-structured interviews as a basis. Three 

different selling companies and five employees at each company were selected to 

perform this multi-case study. The material was then analyzed by an analytical abductive 

method named Well Grounded Theory.  

 

The results showed some correlation between specific motivation of the experienced 

employees and the inexperienced. The limit to be an experienced employee is led by 

seven years in the workplace. The results show two groups where motivational factors 

differ, where one group has an average number of years in the workplace that is 14.6 

years and the second group of 3 years. 
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1. Inledning 

Denna del ämnar skapa en introduktion till det ämne som examensarbetet omfattar. Det 

behandlar syftet, problemformulering, avgränsning samt bakgrunden till val av ämne. 

 

1.1 Bakgrund 

Att vara motiverad såväl på arbetsplatsen som till egentligen allt vi gör i våra liv, är 

någonting som är väldigt viktigt. Framförallt inom säljande organisationer där den 

anställde ständigt förväntas att prestera ett resultat. För att man ska prestera på arbetet 

krävs det att man har rätt avsikt för att utföra uppgiften väl. Personen i fråga bör själv 

vara motiverad att utföra uppgiften och därmed fullända den på grund av att personen får 

ut någonting personligen av uppgiften. Bakgrunden till att utföra uppgiften kan vara 

extremt olika för olika personer. Vissa kan känna att det gjort någonting bra och känna 

välbefinnande bara för att de gjort en annan människa glad, utan egen vinning. Medan 

andra är mer drivna av att lyckas med någonting som gör att de själva klättrar i hierarkin 

och bryr sig inte lika mycket om hur det går för alla andra runt omkring. 

 

Detta är bara två exempel på olika personers motivation, det finns oändligt många fler 

situationer. Men däremot går det ofta att skilja på huruvida en person motiveras av 

autonoma eller kontrollerade motivationsfaktorer. Detta tycker vi är intressant. Är det rätt 

eller fel, bra eller dåligt att en person motiveras av den förstnämnda eller den andra typen 

av motivationsfaktorer. Viktigast av allt för att skapa en välfungerande organisation med 

motiverade anställda, är att ledarna/cheferna för organisationen vet vad just sina anställda 

motiveras av och därmed se varje individ och värna om dennes utveckling och 

välbefinnande.  

 

Detta är både ett allmänt känt fenomen samt välkänt bland chefer runt om på olika 

arbetsplatser. Carlsson & Lisinski (2013-11-28) skriver i DN Ekonomi att allt fler 

anställda känner en oro på arbetsplatsen samtidigt som detta bidrar till att motivationen 

minskat oroväckande och menar att siffrorna är dramatiska. Detta är ett problem på 

arbetsplatser runt om i Sverige. SVD (2013) skriver att chefer runt om i landet är väl 
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medvetna om att omotiverade anställda bidrar mindre än de motiverade till resultatet för 

organisationen. Artikeln menar också att chefer brinner för att motivera sina anställda för 

deras välmående men även för resultaten. Hemligheten är att se till så att sina anställda 

motiveras inifrån och inte arbeta långsiktigt med belöningar med mera, skriver författaren 

i artikeln. Detta redan välkända problem har väldigt många olika teorier och vilken som 

är den bästa eller mest effektiva är svårt att avgöra bland forskarna. 

 

Motivation är någonting som vi båda haft och jobbat med under många års tid genom vårt 

elitidrottande. Många timmar med mental träning, rätt coach och ett eget driv har lett till 

den motivation som vi idag känner för att träna och jobba mot våra mål. Utan motivation 

skulle vi aldrig kunna lägga så mycket tid på träningen som vi gör. När vi nu ska ut i 

arbetslivet är vi fast beslutna om att kunna bli precis lika motiverade av vårt framtida 

arbete. Vi vill därför se hur andra personer motiveras av sitt arbete och även se huruvida 

de motiveras av autonoma eller kontrollerade faktorer, för att själva då också få kunskap 

inom ämnet och vara förberedda för hur vi ska agera och tänkta på vårt första arbete efter 

examen. 

 

1.2 Problematisering 

 Det finns en stark koppling mellan motivation och ett väl genomfört arbete, McClelland 

(1961). Motivation har många olika definitioner. Ryan & Deci (2000) beskriver 

motivation som ”To be motivated means to be moved to do something”, samtidigt som 

McClelland (1987) menar att motivation uppstår när en individ känner en vilja eller 

inspiration till att utföra någonting. Det handlar om de inre tankar som en individ har. När 

en individ studerar en annan människas beteende uppstår en motivation hos individen att 

agera på ett speciellt sätt och på så vis är också människans beteende beroende av dennes 

motivation, McClelland (1987). 

 

Under det senaste decenniet har, enligt Ryan & Deci (2008), forskare i hög grad 

intresserat sig för vad som gör individer motiverade på sin arbetsplats, vad det är som gör 

att de trivs. Steers, Mowday & Shapiro (2004) menar att motivation hos de anställda kan 
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vara nyckeln till att de anställda presterar väl och är nöjda med tillvaron på arbetsplatsen. 

Gagné & Deci (2005) och McClelland (1961) menar att det krävs motivation hos 

anställda på en arbetsplats för att de ska utföra ett bra arbete och vara produktiva i 

enlighet med organisationens mål. Det har blivit allt viktigare för anställda att trivas med 

sina arbetsuppgifter och känna att det man gör är meningsfullt, Wolvén (2000). Förr var 

det vanligt att våra mor- och farföräldrar arbetade inom samma organisation hela sina 

yrkesliv och anledningen var, enligt Wolvén (2000:12), endast att tjäna tillräckligt med 

pengar för att kunna försörja familjen. Nu är det viktigt att trivas och må bra av det man 

gör. Knippenberg (2000) menar att det mest avgörande för utfallet av en arbetsuppgift 

kommer är hur intresserad personen är att utföra en uppgift bra. Han menar också att 

arbetsmiljön har en stor inverkan på motivationen hos de anställda. Hela organisationen 

kan arbeta med motivation och de anställda kan främja varandras utveckling genom att 

den egna motivationen sprids. Olika individer motiveras dock av olika fenomen och 

motivationsfaktorer och det är därför centralt att motivationen är individanpassad, 

Michaelson (2005). 

 

Inom säljande organisationer finns det ofta en komplexitet i hur ledaren kan motivera de 

anställda. Det råder delade meningar inom forskningen om hur man bör motivera sina 

säljare. Ryan & Deci (2000) motsägs bl.a. av Levin, Hansen & Laverie (2012). Ryan & 

Deci (2000) menar att motivationen ska komma autonomt (inifrån individen själv), 

medan Levin et al. (2012) menar att den bör komma kontrollerat (genom en belöning 

utifrån), eftersom säljaren då kan utföra en uppgift enbart för resultatets skull, utan vidare 

arbetsglädje. Judge & Bono et al. (2001) menar som Ryan & Deci att motivationen måste 

komma autonomt för att en anställd ska uppleva arbetsglädje, vilket de anser som 

nödvändigt och att det i sin tur genererar förbättrade resultat för organisationen. Weitz, 

Sujan & Sujan (1986) menar däremot att för att en säljare ska kunna veta vad den strävar 

efter och varför man jobbar för behöver säljaren ha personligt uppsatta mål. Detta leder 

till att säljaren kommer vara bättre förberedd i säljsituationer, då säljaren vet vad den vill 

få ut av situationen. Weitz et al. (1986) menar att det finns vissa faktorer som bidrar till 

motivationen och det är framför allt de autonoma motivationsfaktorerna som är 

avgörande om ett arbete blir väl utfört. Detta för att personen då är intresserad av att göra 
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bra försäljningar och finner en glädje i arbetet och inte bara vill genomföra försäljningen 

för till exempel egen ekonomisk vinning. Det är också vanligt förekommande att 

personer som motiveras av kontrollerade faktorer tar hårdare på misslyckanden än vad 

autonomt motiverade personer gör. En anledning är att personen som motiveras av 

autonoma faktorer ändå tar lärdom av situationen, menar Weitz et al. (1986) 

 

Andra aspekter som spelar in för motivationen är arbetsuppgifterna och längden av 

anställningen på samma arbetsplats, Osterloh & Frey (2000). Om arbetet blir för 

monotont tenderar motivationen att avta. Maranto & Rodgers (1984) och Osterloh & Frey 

(2000) menar att det kan finnas en fara med att arbeta med samma arbetsuppgifter för 

länge. Maranto & Rodgers (1984) menar att motivationen avtar efter en tid med samma 

arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Enligt studien dras gränsen för erfarenhet och avtagande 

motivation och därmed minskad produktivitet, vid sju år. Det finns ett visst samband 

mellan anställda som motiveras av kontrollerad motivation och erfarenhet på 

arbetsplatsen, Osterloh & Frey (2000). 

 

 Ryan & Deci (2008) hävdar motsatsvis Maranto & Rodgers (1984) och Osterloh & Frey 

att det är den autonoma motivationen som leder till långvarig god psykisk hälsa och 

motivation för en individ. För oerfarna på arbetsplatsen är däremot motivationen stark 

och produktiviteten ökar med så mycket som 23 % redan det första året efter 

anställningen, Maranto & Rodgers (1984).  

 

Maslows behovstrappa är en motivationsteori som bygger på vilka behov en människa 

behöver för att uppnå välbefinnande. Samtliga dessa behov är autonoma behov. Även 

McClellands teorier bygger i hög grad på motivation som individen själv framkallar. 

Kontrollerad motivation kan ändå vara viktig för vissa individer, då motivationen skiljer 

sig åt individer emellan Michaelson (2005). Därför är båda begreppen intressanta och 

relevanta att studera för att få en klarhet i vad som motiverar säljare. 

 

För att en individ ska kunna uppnå ett välbefinnande krävs att några kriterier måste vara 

uppfyllda, Ryan & Deci (2008). Dessa är: kompetens, social samhörighet och 
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självbestämmande som främjar livsmål och välbefinnande. Dessa tre kriterier uppnås 

genom autonom eller/och kontrollerad motivation, Ryan & Deci (2008). För att beskriva 

sin teori har de utvecklat SDT-modellen, Self Determination Theory som kan avgöra 

huruvida autonom eller kontrollerad motivation är bidragande till motivationen hos 

anställda på arbetsplatsen. 

 

SDT modellen behandlar den autonoma motivationen främst och delar också upp den i 

olika typer av motivation. Grundidén enligt Ryan & Deci (2008) var att typen av 

motivation skulle vara viktigare än mängden för att en person bland annat ska nå en god 

psykisk hälsa, och ett effektivare arbete med problemlösning. Motivation finns enligt 

Ryan & Deci (2008) hos alla i olika grad inom de olika faktorerna autonoma och 

kontrollerade, hos samtliga individer. SDT-modellen är tillämplig för individer i alla 

olika situationer, framförallt på arbetsplatser.  Milstolparna i modellen är att autonom och 

kontrollerad motivation bidrar genom olika underliggande fenomen till att en individ blir 

motiverad och uppnår ett välbefinnande. 

 

Inom organisationer bör ledning sträva efter att de anställda uppnår sina livsmål för att 

finna ett välbefinnande, detta menar främst Ryan, Deci, Pelletier & Vallerand (1991) och 

är enligt dem vad som leder till motivation på arbetsplatsen. Personal growth, helpfulness 

och relatedness är tre centrala begrepp för den autonoma motivationens bidragande till 

välbefinnande Kasser & Ryan (1996).  Ryan & Deci (2005) och Simons, Irwin & 

Drinnien (1987) som behandlar Maslows behovstrappa, menar att utan social 

samhörighet med andra människor kan inte välbefinnandet uppnås. Personlig utveckling 

är också av största vikt för motivationen. Deci & Vallerand (1991) menar också att 

personlig utveckling främjar konceptuell inlärning och är starkt bidragande till motivation 

på arbetsplatsen. Den sista av de tre autonoma faktorerna, hjälpsamhet, bidrar främst till 

en ”bättre” arbetsplats i form av sammanhållning och gruppdynamik. Detta bidrar till 

samhörighets kravet Ryan & Deci (2005). 

 

Förutom de autonoma motivationsfaktorerna finns även flertalet kontrollerande faktorer. 

Tre av de centrala som återfinns bland annat i tidigare forskning av Kasser & Ryan 
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(1996) och Ryan, Chirkov, Little, Sheldon, Timoshina & Deci (1999) är fame, financial 

success och personal image. Fame syftar till berömmelse och strävan efter att andra 

människor ser upp till personen i fråga. Vansteenkiste, Lens & Deci (2006) menar att 

individer som motivera av detta fenomen inte nödvändigtvis behöver den autonoma 

motivationen utan drivs istället av chanserna att tillexempel bli befordrade. Ekonomisk 

framgång liknar det ovan nämnda fenomenet, skillnaden är att individen istället strävar 

efter att få en bättre lön eller köpa dyra materiella ting. Den personliga imagen är främst 

ett engelskt begrepp men beskriver väl hur en person önskar att bli uppfattad av andra 

människor i sin omgivning. Individen kan då utföra en uppgift för att andra skall tycka att 

personen gjort någonting bra och därmed bli ”sedd” Ariely, Bracha & Meier (2009). 

Dessa kontrollerade motivationsfaktorer är drivande för vissa individer och den autonoma 

motivationen kan delvis utebli och individen kan ändå uppnå motivationen och därmed 

välbefinnandet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vilka motivationsfaktorer som 

förekommer hos nyanställda respektive erfarna anställda i en säljande organisation, med 

avseende på livsmål och välbefinnande. 

 

1.4 Avgränsning 

Trotts att vi har valt att studera området motivation då vi är medvetna om hur viktigt det 

är att vara motiverad för att prestera bra i idrottssammanhang så kommer studien 

avgränsas till att undersöka hur motivationen påverkar i företagsekonomiska 

organisationer, dock kommer inte chefers eller ledningens motivation att tas i beaktan 

eller vad dem gör för att öka motivationen hos sina anställda, inte heller hur motivationen 

påverkar resultatet kommer att studeras. Vi kommer inte heller att undersöka vad som ger 

upphov till motivation.  

  

  



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

11 

 

2. Teori 

I detta kapitel kommer vi presentera all den teori vi utgått ifrån. Vi börjar övergripande 

med att berätta om motivation för att sedan gå in djupare på dess betydelse och vilka 

faktorer som framkallar motivation i säljande organisationer beroende på erfarenhet. 

Därefter följer en utvärdering av teorierna som är uppställda i en tabell enligt State-of 

the Art modellen där teoriernas styrka kommer att bedömas. Sist kommer modellen som 

vi valt att utgå ifrån. 

       

 

Motivation finns hos alla människor idag i någon grad, på arbetsplatsen eller i vardagen. 

För att en människa ska uppleva välbefinnande och motivation krävs att behoven 

(psykologiska behov) stimuleras i olika grad för olika personligheter menar Ryan & Deci 

(2008). Vissa behöver ofta få höra att de gjort ett bra jobb och få uppmärksamhet, medan 

andra hellre jobbar i tysthet och inte är bekräftelsesökare. De som utför en uppgift för sin 

egen skull motiveras autonomt och de som utför en uppgift för någon annans skull 

motiveras kontrollerat. 

 

”I work because it´s fun”, jag jobbar för att det är kul, är ett typiskt citat som beskriver 

den autonoma motivationen menar Gagné & Deci (2005). Frasen är inte okänd i dagens 

samhälle och tyder på att personen i fråga motiveras av någon form av autonom 

motivation. Den andra formen av motivation är kontrollerad motivation. Detta är 

motsatsen till autonom motivation, där ofta en press kan uppstå av att man ”måste 

slutföra uppgiften” menar Gagné & Deci (2005). Det kan också påpekas att autonom 

motivation ofta benämns som inre motivation samt att kontrollerad motivation är 

detsamma som yttre motivation. 

 

SDT (Self-determination-theory) beskriver tre kriterier för att en människa skall uppnå 

välbefinnande och därmed motiveras. Ryan & Deci (2008) menar att dessa tre kriterier är: 

 Självbestämmande (autonomy) 

 Kompetens (competence) 
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 Social samhörighet (relatedness) 

 

Självbestämmande innebär att människan själv är kapabel att ta egna beslut, kompetens 

att personen känner sig kompetent inom ett visst område samt att personen känner någon 

form av social samhörighet till andra människor. 

 

Ryan & Deci (2008) menar också att dessa tre kriterier ska uppfyllas för att en människa 

ska fungera effektivt och uppnå god psykisk hälsa i livet. SDT-modellen kan därmed 

också tillämpas på bland annat livsmål, ambitioner eller personlig utveckling. Även för 

att utföra ett bra arbete och vara produktiv i enlighet med organisationens mål på 

arbetsplatsen, krävs motivation hos de anställda menar Michaelson (2005) och Gagné & 

Deci (2005). Gagné & Deci (2005) menar också att i enlighet med SDT-modellen är det 

styrkan av motivationen som bidrar till motivation och inte mängden motivationsfaktorer.  

Ryan & Deci (2008) menar i sin studie att den autonoma motivationen är hållbar på 

längre sikt och skapar en långvarig god psykisk hälsa, till skillnad från den kontrollerade 

motivationen som framkallar press på den anställde och kan samtidigt hämma den 

grundläggande autonoma tillfredsställelsen. 

 

Ett scenario som kan uppstå är att en anställd som från början motiverades av autonoma 

faktorer till en uppgift och sedan får ett förslag om löneförhöjning från ledningen om 

uppgiften slutförs, kan komma att då istället motiveras av denna kontrollerande faktor så 

som pengar. Den anställde söker sedan efter mer pengar att tjäna och glömmer bort de 

autonoma drivkrafterna som han förr hade. Kasser & Ryan (1993) menar att sådana 

kontrollerade drivkrafter kan distrahera de autonoma drivkrafterna, vilket associeras med 

en personlighetsförändring som innebär mindre självförverkligande och en större oro för 

vad andra tycker. 

 

Det som kan diskuteras är därför huruvida de autonoma eller de kontrollerade 

drivkrafterna är vad som motiverar anställda i en organisation. 
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Det följande teorikapitlet syftar till att åskådliggöra sambandet mellan autonoma och 

kontrollerade motivationsfaktorers påverkan på motivationen och välbefinnandet. Samt 

skapa en förståelse för erfarenheten i yrket och denna faktors påverkan på vilken 

motivation som enligt teorin lämpar sig bäst på respektive målgrupp. 

 

2.1 Motivation 

Begreppet motivation innebär ”to be moved to do something”, Ryan & Deci (2000). Det 

innebär att en individ känner en inspiration eller vilja till att utföra någonting. 

 

McClelland (1987) menar att motivation handlar om de inre tankar som finns hos en 

människa. Som te. x ”Jag önskar att jag kunde spela piano”. Han menar också att 

motivation uppkommer genom att studerande en annan människas beteende, genom att se 

hur andra människor agerar i olika situationer framhävs en motivation hos observatören. 

På så vis bidrar också motivation till det beteende som en människa har. McClelland 

(1987) menar att beteendet hos en människa är beroende av dennes inre tankar och 

motivation. En annan definition som McClelland (1961) har på motivation är ”need for 

achivement”, behovet av framgång. Han menar också att motivation är nödvändigt för 

framgång i arbetslivet.  

 

Det är nödvändigt att kunna avläsa motivationen hos en individ eller anställd för att 

kunna förutse resultatet av en uppgift som skall utföras McClelland (1985). Enligt teorin 

finns det bland annat fyra följande kriterier att uppfylla för att skapa motivation. 

   • The tendency to achieve success (tendensen att nå framgång) 

 • Motive to achieve success (Ett motiv för att nå framgång) 

 • Expectancy or probability of success (förväntan eller sannolikhet att nå        

 (framgång) 

   • Incentive value of success (stimulans för att nå framgång) 

 

McClelland forskade om motivation för en längre tid sedan. Detta tyder på att det funnits 

en vetskap länge för huruvida motivation är viktigt. Redan för 50-talet år sedan 

diskuterades vikten av att vara motiverad för att lyckas inom arbetslivet McClelland 
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(1961). Även idag finns det mängder av forskning kring motivation på arbetsplatsen, en 

av de ledande teorierna är SDT-modellen som Ryan & Deci är upphovsmän till. Andra 

kända forskare inom motivation är Maslow med behovstrappan och Hertzberg med sin 

tvåfaktorsteori. Maslow beskriver motivation enligt fem steg och Hertzberg utvecklar 

detta resonemang med sin tvåfaktorsteori som består av motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer. Dessa menar Hertzberg påverkar arbetsinsatsen och de har sitt ursprung i 

en amerikansk studie som gjordes på 1950 talet Bolman & Deal, (2012). 

 

Maslows behovstrappa bygger på följande fem steg enligt Simons et al. (1987): 

Fysiologi, trygghet, gemenskap, självkänsla och självförverkligande. 

Simons et al. (1987) menar även att Maslow har påverkat en rad olika områden med sin 

forskning och teori och har men även har haft ett stort inflytande inom kategorin. Denna 

trappa är tillämplig på samtliga individer. Detta oavsett om det gäller anställda eller i det 

sociala livet. 

 

Ställer man dessa forskares respektive teorier mot varandra finns det detaljerade 

skillnader. Samtliga teorier bygger på att det krävs olika uppfyllda kriterier för att 

framkalla motivation hos en individ. Den största skillnaden är att Ryan & Deci (2008) för 

den centrala diskussionen i sin forskning kring skillnaden mellan autonoma och 

kontrollerade faktorer. De menar att det är den autonoma motivationen som är den 

viktigaste på lång sikt till skillnad mot den kontrollerade motivationen.  

 

Autonom motivation är den motivationen som kommer inifrån individen själv, individen 

utför en uppgift för sin egen skull. En person kanske sköter om sin trädgård för att det är 

roligt och ser fram emot resultatet. Detta utförs på grund av glädje och är därför autonom 

motivation Ryan & Deci (2000). Motsatsen till detta är den kontrollerade motivationen, 

som innebär att en individ utför en uppgift endast på grund av de förväntade följderna. 

Det kan till exempel vara en anställd på ett företag som utför en uppgift utan glädje, 

endast för att få ut den bonus som uppkommer vid slutförandet av uppgiften. När en 

individ utför en uppgift endast på grund av denna väntade utgången handlar det om 
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kontrollerad motivation Ryan & Deci (2000) 

  

2.1.1  Motivation i arbetet 

Motivation är en drivkraft att utföra någonting, då behöver individen ofta ett mål att 

sträva efter. McClelland (1961) menar att motivation i arbetet är nödvändigt för att främja 

resultat hos anställda. Arbetsmotivation beskriver Altynbekov & Zaki (2007) är när 

människor går in i en gemenskap för att främja en organisations mål. Michaelson (2005) 

& Knippenberg (2000) menar att det fortfarande finns lite forskning inom området 

angående varför en ledare inom en organisation ska motivera sin anställda. Vidare skriver 

Michaelson (2005) att detta kanske beror på att svaret är för enkelt och självklart, 

anställda behöver motiveras för att de ska genererar mer lönsamhet åt organisationen. 

Steers, Mowday & Shapiro (2004) anser att motivation på arbetsplatsen bör ges från 

ledarna till de anställda för att förbättra såväl individens samt gruppens prestanda vilket 

leder till nöjdare anställda som blir effektivare och presterar bättre. I längden kommer det 

att ge organisationen stora fördelar då de får en personal som trivs med sina 

arbetsuppgifter vilket leder till minskad personalomsättningen, som annars är stora 

kostnader för företag då den nya personalen måste inskolas i systemen som 

organisationen använder sig av Steers, Mowday & Shapiro (2004). 

 

Trotts att det finns lite forskning kring detta ämne började företagsledare redan på tidigt 

1900-talet intressera sig för hur man på bästa sätt skulle motivera anställda, slutsatsen 

som drogs var att ge de anställda ekonomisk ersättning för deras prestation. Forskningen 

visade tydligt och kom snabbt fram till att de personer som var mest intresserade av att 

arbeta och tyckte det var tillfredsställande presterade bäst, detta ledde till att företag 

införde motivationsprogram för att samtliga anställda skulle känna en glädje för 

uppgiften och på så sätt uppnå ett välbefinnande samtidigt som organisationen når ett 

högre resultat. Därefter kom program för att förändra beteende hos vissa anställda för att 

bygga ett bättre klimat på arbetsplatsen som alla anställda trivdes med. 
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Det har visat sig i forskning att möjligheten till ett positivt resultat ökar då den anställda 

under arbetets gång får feedback på sitt arbete Wiley (1995). Det är också viktigt att 

trivas på sin arbetsplats och för att göra det behöver tre viktiga steg vara uppfyllda som är 

starkt sammanknutna till motivation på arbetsplatsen Wiley (1995): 

 Omgivningen och arbetsuppgifterna 

 Personliga faktorer  

 Motivation påverkar beteendet mer än arbetsinsatsen  

 

Historiskt sett har det varit viktigare att få klart de uppgifter som ska göras, och detta 

hellre fort än bra. Det har lett till att företagsledarna motiverar sina anställda med 

kontrollerade belöningar som gör att individerna blir mer fokuserade på att göra 

uppgiften och få en belöning (eller slippa en bestraffning). Strategin med att främja den 

kontrollerade motivationsfaktorn kommer att hämma den autonoma motivationen vilket i 

längden kommer leda till stora konsekvenser med ökad personalomsättning, brist på 

intresse för uppgiften och dålig stämning på arbetsplatsen menar Michaelson (2005). 

 

Inom work motivation theory menar man att den anställdas personliga värderingar är 

viktiga för ledarna, detta för att veta på vilket sätt de ska kunna motivera den anställda 

vilket genererar lönsamhet till företaget. Michaelson (2005) visar detta med ett exempel 

där det finns anställda som motiveras av materialistisk välgång (vilket anses som 

kontrollerade motivationsfaktorer), dessa personer kommer motiveras då de får uppgifter 

som organisationen vill ha utförda och sedan få betalt för utfört arbete. Detta blir en 

provisionsbaserad lön där arbetaren får betalt efter hur mycket arbete som är utfört. I det 

andra exemplet är det en person som mestadels motiveras av autonoma faktorer så som 

uppmärksammande vid utfört arbete. Detta kan vara för att personen vill klättra inom 

organisationen och generera en högre post med ett större ansvar och anser att detta är 

viktigare och roligare än att tjäna så mycket pengar som möjligt. De båda anställda har 

två skilda individuella värderingar, dock är dessa inte direkt viktiga för organisationen 

Michaelsons (2005). Det betydelsefulla är istället att ha motiverade anställda som 

producerar ett bra resultat, detta får organisationen genom att ledaren har vetskap om vad 
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som motiverar varje individ menar Michaelsons (2005). Med detta menas att personliga 

värderingar är organisationens värdering så länge fördelarna överväger kostnaderna. 

 

Knippenberg (2000) menar att det mest avgörande för hur utfallet kommer att bli är 

beroende på hur intresserad personen är att utföra en uppgift bra. Vidare menar han att för 

att en individ ska bli motiverad behöver denne känna samhörighet till något och där bli 

identifierad av andra. Gruppen ska arbeta mot gemensamma mål, vilket ökar 

motivationsnivån hos individer i gruppen vilket leder till ett effektivare arbete. 

Knippenberg (2000) menar att miljön är viktigt för motivationen, vistas en individ i en 

miljö där andra är intresserade av att lösa en uppgift leder det till ökad motivation. För att 

detta ska ske behöver gruppens individer se organisationens mål som sina egna, på så vis 

förändras deras beteende i en positiv riktning som främjar företagets intressen 

Knippenberg (2000). För att detta ska bli verklighet menar han att en identifikation måste 

ske på flera plan. Det första är samhörighet till en grupp. Det andra är sambandet mellan 

identifikation och motivation är att personen ska kunna ta till sig de uppgifter och mål 

som finns för att kunna bli motiverad. Detta är starkt beroende av organisationens mål. 

 

Knippenberg (2000) skiljer på presterande och delar upp det i två grupper, 

uppgiftsutförande och kontextuellprestanda. Uppgiftsutförande refererar till det uppdrag 

man är anställd att utföra medan den kontextuella prestandan hänvisar till det klimat 

(sociala och psykologiska miljö) där den uppgiften ska utföras. För att det ska fungera 

måste en positiv anda finnas, detta byggs upp genom att hjälpa andra, vara intresserade av 

andras uppgifter och visa upp en positiv image för organisationen Knippenberg (2000).  

 

 

2.1.2 Motivation i säljande organisationer 

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar en prestation vid en försäljning, det är 

rolluppfattning, motivation och kapacitet Weitz, Sjuan & Sjuan (1986). Med 

rolluppfattning menas att säljpersonen ska vara införstådd med vad dennes uppgift är och 

hur den på mest effektivt sätt utför sina uppgifter. Kortfattat är motivationen drivkraften 
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och anledningen till att utföra en uppgift är kapaciteten Weitz et al. (1986). För att bli en 

god säljare menar Weitz et al. (1986) att personen måste kunna anpassa sig till den 

rådande situationen, detta för att säljaren ska kunna hitta en lösning som passar kunden. 

 

2.1.3 Motivation i försäljningssituationer 

Motivation vid försäljning innefattar tre grundläggande aspekter, intensitet, uthållighet 

och val Weitz et al. (1986). Med intensitet menas att säljaren lägger ned det arbete som 

krävs för att genomföra affären, detta både mentalt och fysiskt. Uthållighet hänvisar till 

att säljaren genomför det som är utlovat även om det tar lång tid och resultaten inte alltid 

blir vad denne har hoppats på, men ändå strävar efter ett visst mål. Weitz et al. (1986) 

menar att dessa två typer av aspekter inte framkallar direkt motivation, istället är det 

mängden av ansträngning som är avgörande för motivationen. Däremot är val ett direkt 

anslag på motivationen, därför att säljaren själv får välja vad som ska göras. Denna 

aspekt menar Weitz et al. (1986) har en betydande effekt på arbetet, om en person har 

befogenhet till självbestämmande på arbetsplatsen (som försäljare ofta har). Då kommer 

med stor sannolikhet arbetat att utföras bättre. När en säljare är motiverad kommer 

dennes beteende variera beroende på konsumenten som det är viktigt att anpassa sig efter 

då det faktiskt är kunden som i slutändan är den som avgör om det kommer att bli någon 

affär Weitz et al. (1986).  

 

Weitz et al. (1986) anser att en säljare behöver mål för att veta varför den jobbar och vad 

den vill uppnå, det ger säljaren en anledning till att förbättra sina försäljningskunskaper 

som ska leda till än mer effektiva avslut i säljsituationer. Detta hjälpmedel är extremt 

viktigt för att en säljare ska lyckas med sina affärer menar Weitz et al. (1986). Säljaren 

ska kontinuerligt kolla hur denne ligger till jämte mot de uppsatta målen för att eventuellt 

anstränga sig hårdare för att nå upp dit.  

 

Enligt Weitz et al. (1986) är det i huvudsak tre faktorer som motiverar och hjälper säljare 

att sälja, dessa är autonoma motivationsfaktorer, öva på försäljningssituationer och att 

strategiskt kunna förklara dåliga resultat och ta lärdom av dessa. Weitz et al. (1986) 
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menar att autonom motivation är när en person är genuint intresserad av vad den håller på 

med och känner en tillfredsställelse av det. Vidare menar de att säljare som motiveras av 

autonoma faktorer inte tar lika hårt på misslyckanden som säljare som motiveras av 

kontrollerade faktorer. Detta för att säljaren av kontrollerade faktorer går miste om en 

högre lön i provisionsbaserade yrken medan den autonomt motiverade säljaren drar nytta 

och lärdom av vad som gick fel menar Weitz et al. (1986).  

 

Desto mer en säljare arbetar och visar sig i fältet i diverse säljsituationer kommer denna 

säljare att utveckla olika försäljningstekniker som fungerar på olika sorters människor 

och denna kunskap kommer över tid att utvecklas hos säljaren Weitz et al. (1986). Detta 

leder till att säljarens kunskapsstruktur förbättras vilket leder till att säljaren enkelt kan 

anpassa sin försäljningsstruktur efter vilken typ av människor man möter. Sujan, Weitz & 

Kumar (1994) instämmer med att säljare behöver kunna anpassa sin säljstruktur efter 

rådande situation, det har visat sig att säljare är villiga att utmana sig själva och söker ofta 

situationer som är komplicerade för att utvecklas. I sina studier har Sujan et al. (1994) 

konstaterat att personer som lär sig nya saker blir mer motiverade och är mer villiga att 

arbeta långa dagar. Undersökningen utfördes på säljare, där framgår att säljarna får en 

kick av en försäljning och är villiga att arbeta hårt för att kunna genomföra en försäljning 

för att uppnå denna stimulans Sujan et al. (1994). 

 

2.1.4 Motivation beroende på erfarenhet i organisationen  

Det finns alltså många faktorer som påverkar om en anställd är motiverad till uppgiften 

eller inte. Faktorerna kan vara ålder, kön eller befattning till exempel men området om 

hur man bäst motiverar en erfaren arbetsgrupp är ännu relativt outforskat. Därför finns 

det inte mycket empirisk data på området, däremot finns det mängder av studier om 

motivation men då riktat mot nyanställda individer menar Kooij, De Lange, Jansen & 

Dikkers (2008).  

 

Seo, Barrett & Bartunek (2004) menar att motivationen är beroende av huruvida den 

anställde haft positiva eller negativa upplevelser på arbetsplatsen. Kanfer & Ackerman 

(2004) menar att det inte är stora skillnader mellan nyanställda och erfarna vad gäller 
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motivationen, de menar istället att det beror på organisationen och deras arbetsuppgifter 

samt vilken inställning den anställda har. Vidare pekar dem på att det är insats, tid och 

kunskap som är den avgörande nyckeln för att hålla en anställd motiverad. Dock finns det 

skillnader beroende på vilket skede i livet den anställda befinner sig i. För de erfarna är 

det kunskapen som är viktigast och för de nyanställda är det insats och tid Kafner & 

Ackerman (2004). Seo et. al (2004) menar att det skapas ett motiverande tillstånd för 

anställda med erfarenhet, då individen uppmanar sig själv att göra en uppoffring för att 

skapa eller hindra ett specifikt utfall på grund av tidigare erfarenheter. Erfarenhet kan 

även definieras olika, om man blir erfaren redan efter ett år eller om det måste gå flera 

kan vara svårt att avgöra. Maranto & Rodgers (1984) menar dock att vid det sjunde året 

som anställd, avtar produktiviteten på grund av bristande motivation vid monotona 

arbetsuppgifter. Detta är ingen tydlig gräns som finns uppsatt i samhället för när man blir 

erfaren, men är slutsatsen enligt deras studie. Maranto & Rodgers (1984) menar också att 

en hög produktiviteten har ett samband med en stark motivation. De menar vidare att 

produktiviteten ökar extremt mycket det första året som nyanställd på ett företag. Deras 

studie visar på hela 23 % ökning av produktivitet det första året för en nyanställd. En 

slutsats enligt författarna är således att produktiviteten avtar med erfarenheten om inte 

den anställde stimuleras eller motiveras på annat sätt, som t.ex. möjlighet till befordran. 

Maranto & Rodgers (1984) och Osterloh & Frey (2000)  menar att det kan finnas en fara i 

att anställda arbetar för länge med samma arbetsuppgifter på samma arbetsplats utan 

vidare personlig utveckling.  

 

Kanfer & Ackerman (2004) menar att oavsett vilken fas i arbetslivet en individ befinner 

sig i strävar alla efter samma grundprinciper, det är självtillit, bygga kompetens och att 

uppnå ett önskvärt beteende för att uppnå önskvärda resultat. För att uppnå detta hävdar 

Kanfer & Ackerman (2004) i sin forskning att erfarna arbetare är mer angelägna att sätta 

upp mål som främjar det positiva att sträva efter än vad yngre anställda är. Vidare menar 

dem att erfarna anställda har accepterat sitt yrkesval medan nyanställda har en chans att 

ändra sin karriär, därför är de erfarna mer stabila och lättare att lita på.  
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Anställda som arbetat en längre tid på ett företag är både mer kompetenta och mer erfarna 

(på det specifika för företaget). Osterloh & Frey (2000) menar att de att anställda med 

erfarenhet ofta utför en stereotypt och att de erfarna som besitter mycket kunskap 

tenderar att motiveras av kontrollerande faktorer, med förklaringen att de som jobbat en 

längre tid på ett företag ofta kan välja att kan ta genvägar till resultat på någon annans 

bekostnad.  De kan känna sig kompetenta, veta vad som kommer hända och vad de 

behöver göra för att verkställa eller hindra ett eventuellt utfall, samtidigt som en 

nyanställd motsatsvis kan känna en oro för hur resultatet kommer bli Osterloh & Frey 

(2000). Som ny i företaget är den nyanställde troligen för lågt i hierarkin för att kunna 

utnyttja medarbetarnas resultat och måste därför själv utför hela arbetet. Även de som 

arbetat en längre tid inom organisationen kan självklart vilja utföra hela arbetet själv och 

inte utnyttja någon medarbetare. Osterloh & Frey (2000) menar att någon som motiveras 

autonomt inte skulle kunna uppnå resultat genom någon annan än sig själv som 

”grovjobbaren”.  

 

Kafner & Ackerman (2004) menar att för de erfarna är det övervägande de autonoma 

faktorerna som motiverar. Detta för att kunskap är en avgörande motivationsfaktor samt 

att de erfarna anställda inte har samma fokus på att klättra inom organisationen som de 

yngre ofta har, dessutom värdesätter de erfarna arbetsglädje mer än vad nyanställda gör. 

Ur ett organisatoriskt perspektiv är de erfarna arbetarna viktiga då de kan utnyttja och 

sprida sina erfarenheter vidare till de nyanställda. Osterloh & Frey (2000) menar att det 

kan vara farligt för en organisation att ha för många anställda som motiveras av 

kontrollerade faktorer och anser att ledningen bör vidta åtgärder för att vända de anställda 

i fråga till att motiveras av autonoma faktorer istället. 

 

2.2 Motivationsteorier 

Det finns många olika teorier i vad som motiverar anställda bäst och vad egentligen 

motivation på arbetsplatsen innebär. Nedan presenteras några teorier som har olika 

synsätt på motivation varpå sedan den mest relevanta teorin studeras mer djupgående för 

att främja syftet i undersökningen. 
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2.2.1 Stewardship theory 

Denna teori bygger på att de anställda tar till sig organisationens mål som sina egna och 

sätter dessa mål framför sina egna, Lee & O’Neill (2003). Det ska också finnas en 

samarbetsvilja mellan de anställda och ledarna som innebär att de anställda kan 

identifiera sig med organisationen Davis, Schoorman & Donaldson (1997). Den anställde 

värdesätter samarbete väldigt högt, även om den anställde och ledaren har delade åsikter 

kring vissa projekt kommer de att välja att samarbeta eftersom att det i slutänden leder till 

att organisationen främjas. Det saknas vidare inte motivation på arbetsplatsen, den 

anställde motiveras genom att själv välja att arbeta för såväl organisationens mål som 

gruppens och därigenom nå sina egna mål Davis et al. (1997). Detta synsätt ämnar ge de 

anställda en mer fri arbetsroll och det finns vidare ingen anledning för ledarna att 

kontrollera sina anställda då de redan sätter organisationens mål framför sina egna. 

Ledaren ska maximera den anställdes autonomi för att fördelarna med teorin och den 

anställde skall optimeras då den anställde vill ha eget ansvar men mot organisationens 

mål Davis et al. (1997). Den anställde får heller inte kontrolleras för mycket av ledaren 

då detta kan påverka förtroendet och minska den anställdes motivation, vilket är negativt 

Lee & O’Neill (2003). Det handlar om att bygga upp denna typ av relation mellan 

anställda och ledare för att tillämpa teorin, där ledaren från början tar en liten risk i att 

helt och hållet lita på den anställde samtidigt som det anställde måste se organisationens 

mål som de främsta och se sina egna i andra hand som uppnås genom att sträva mot 

organisationens mål. 

 

2.2.2 Agency Theory 

Motsatsen till Stewardship theory kan sägas vara Agency Theory, Davis et al. (1997). 

Denna teori har en grundsyn som innebär att den anställde arbetar främst utefter sina egna 

mål och vinning. Ledaren arbetar också för sina egna mål och sin egen vinning i denna 

teori och vill samtidigt övervaka sina anställda så att de utför de jobb som ledaren 

beställt. Det kan orsaka problem om den anställde känner sig övervakad, Fox & Hamilton 

(1984). Då såväl ledaren som den anställde arbetar för sin individuella vinning och det 
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kan därför uppstå misstro mellan parterna, Davids et al. (1997). De menar också att 

ledarna kan försöka motverka konflikter och motivera de anställda genom att upprätta 

belönings- eller bestraffnings system. Systemen främjar de som tar an belöningen som en 

motivation till att arbeta hårdare samtidigt som de sänker en anställd som känner en oro i 

och med systemet.  

 

När den anställde och ledarens egennyttiga tankar sammanfaller finns det inget problem, 

då kan båda parterna bara vara nöjda över sin egen vinning med projektet Davids et al. 

(1997). Problemet uppkommer när den anställdes egennytta inte stämmer överens med 

hur ledaren vill ha det, ledaren blir då missnöjd Lee & O’Neill (2003). Det är också 

därför som det är centralt att ledaren övervakar den anställdes arbete för att se så att 

denne inte utför någonting för sin egen vinning som inte gynnar ledaren och endast blir 

till en onödig kostnad för ledaren Davids (1997). I slutändan kan detta synsätt bli väldigt 

kostsamt om inte de båda parterna arbetar mot samma mål. 

 

2.2.3 Need for achievement 

Denna teori, som David McClelland står för, innebär att individer med ett stort behov för 

prestation mäter sin framgång genom utveckling av kompetens och skicklighet. De 

karaktäriseras genom att de alltid vill göra ett bra jobb eller att till fullo kunna använda 

sin kompetens för att nå framgång och att sedan bedömas av andra och sig själv av denna 

framgång. Att ha ett behov av att prestera associerades med önskan om att överträffa sina 

egna kvalitetskrav, Eisenberger, Jones, Stinglhamber, Shanock & Randall (2005). Detta 

fenomen och teori är vanligt i vardagen då anställda som utför en uppgift gärna vill 

överträffa andras förväntningar. McClelland (1985) beskriver att teorin innefattar tre 

dominerande behov för att uppnå motivation oberoende av kön, ålder och kultur. Det 

första begreppet är strävan efter prestation, som innebär att individer vill arbeta med 

uppgifter som de klarar av och är helt på toppen av sin förmåga. Individerna vill helst 

slippa uppgifter som anses vara för enkla, då detta kan leda till tristess. Det andra 

begreppet är, enligt McClelland (1985), att sträva efter är makt. Individer som motiveras 

av detta vill bli sedda och få erkännande av andra människor och deras image är viktig. 
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Det tredje behovet i need for achievement teorin är samhörighet. Med detta menas att 

individer känner ett behov av att vara en del av någonting större än dem själva. Vilket av 

dessa begrepp som huvudsakligen kommer att prägla en individ är beroende på 

individens uppväxt menar McClelland (1985). 

 

Teorin behandlar bland annat gemenskapen på arbetsplatsen. Anställdas inställning och 

humör har också visat påverka resultat för företaget, Eisenberger et al. (2005). En positiv 

stämning är sammankopplad till anställda som är mer produktiva och kreativa i sitt 

tänkande och agerande, vilket leder till ett bättre resultat för hela organisationen. Vidare 

så är positivt stämning länkat till bättre och effektivare lösningar, som bidrar till ett 

öppnare klimat där alla anställda vågar yttra sig, vilket representerar need for 

achievement andra behov. Eisenberger et al. (2005) menar att det positiva klimatet leder 

till att anställda vågar ta hjälp av varandra och arbetar sammansvetsat för att komma fram 

till gynnsamma lösningar.  

 

Medcof & Wegener (1992) menar att organisationens omsättning påverkas av det behov 

av prestation som finns hos de anställda. Tidigare studier har visat att individer som har 

en hög kompetens för en uppgift arbetar bättre fram till dess att kunskapen ses som 

överflödig, då humöret hos den anställde istället ändras till tristess. Om uppgiften är för 

avancerad för individens kunskaper leder det till ångest och oro. Därför menar 

Eisenberger et al. (2005) att det är viktigt att ständigt ha en utvecklingskurva som pekar 

uppåt, så att individen är benägen att prestera. Att genomföra uppgifter som är svåra men 

inte för svårt för individens bästa. Det visade sig i undersökningen som Eisenberger et al. 

(2005)  utfört att mer än hälften av respondenterna blev mer motiverade av att utföra 

uppgifter som var avancerade och behövde mycket kunskap, vilket stämmer väl överens 

med teorin, som säger att uppgiften ska vara varken för lätt eller för svår att uppnå för att 

vara motiverande, McClelland (1985). Det kunde också konstateras i studierna att 

individer som har en hög kompetens och relativt avancerade arbetsuppgifter kunde 

sammankopplas med ett positivare humör om individen hade ett intresse för uppgiften. 
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Att engagera sig ideellt inom företaget leder till ett positivt klimat menar Eisenberger et 

al. (2005), vilket leder dels till att individen utvecklas i riktning med organisationens 

bästa genom att hjälpa kollegor och lära sig att förutse potentiella problem. Anställda som 

innefattar en hög kompetens och relativt svåra arbetsuppgifter är oftast de personer som 

åtar sig att gå utanför sina formella arbetsuppgifter för att bidra till organisationens 

resultat. Dessa individer går också under teorin när de ständigt letar efter sätt att 

effektivisera sitt arbete och göra förbättringar generellt inom arbetsgruppen och företaget 

menar Eisenberger et al. (2005).  

 

2.2.4 Self-Determination Theory 

Motivation har alltid intresserat människan, däremot är det svårt att definiera vad 

motivation verkligen är och hur det uppstår. För att en människa ska känna någon som 

helst mening med att utföra en uppgift behöver den personen finna en anledning med 

uppgiften. Ryan & Deci (2000) anser att motivation handlar om energi, meningsfullhet, 

uthållighet och därmed grunden till all aktivitet och intention.  

 

Self determination theory är en motivationsteori som är utvecklad av två forskare, 

nämligen Deci och Ryan. Denna modell framkom på tidigt 70-tal men enligt Ryan & 

Deci (2008) började andra forskare att intressera sig för denna modell först på mitten av 

80-talet. De antyder också att det under det senaste decenniet hänt mycket inom 

forskningen runt just SDT-modellen. SDT bygger på empiriska studier som i första hand 

är till för att kartlägga den personliga utvecklingen och ett självreglerande beteende 

menar Ryan & Deci (2000). Med SDT-modellen har man kunnat finna olika typer av 

motivation och i vilken tidpunkt dem aktiveras menar Ryan & Deci (2000). SDT-

modellen bygger på vilken typ av motivation och vilka motivationsfaktorer samt kvalitet 

som förekommer, inte enbart mängden som tidigare ansågs vara det viktiga. Ryan & Deci 

(2008) beskriver hur man delar ut motivation i olika kategorier, autonoma och 

kontrollerade. Mätningar har gjorts och det visar sig att människor som mestadels 

motiveras av sin autonoma drivkraft finner ett större välbefinnande samt löser uppgifter 

på ett effektivare sätt.  Ryan & Deci (2008) menar autonom respektive kontrollerad 

motivation leder till väldigt skilda resultat i arbetslivet. Underliggande dessa kategorier 
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finns det sedan olika motivationsfaktorer som är en autonom eller en kontrollerad 

motivationsfaktor, Ryan & Deci (2008). Personlig utveckling är en autonom sådan medan 

ekonomisk framgång är en kontrollerad motivationsfaktor, Kasser & Ryan (1993) 

 

SDT-teorin har tre viktiga beståndsdelar som anses som mänskliga behov som är 

relevanta för att främja den positiva processen hos individen. De tre behoven är 

kompetens, social samhörighet och självbestämmande. Enligt Ryan & Deci (2008) är 

dessa byggstenar starkt sammankopplade till individens utveckling och välbefinnande. 

Vidare menar de att social samhörighet leder till validitet, kompetens till personlig 

utveckling och självbestämmande motverkar ångest och oro. 

 

2.2.5 Sammanfattning teorier 

Ovanstående fyra teorier har olika synsätt om vad motivation egentligen innebär och hur 

individer motiveras på arbetsplatsen. Stewardship theory och Agency theory är i stort 

varandras motsatser och beskriver att motivation uppkommer genom att sätta 

organisationens mål främst respektive genom egna mål. Need for achievement beskriver 

hur motivationen uppkommer av viljan att prestera och se resultat. SDT menar att 

motivation kan delas upp i två former, autonomt och kontrollerande, och att individer bör 

motiveras autonomt. Denna studie ämnar undersöka olika motivationsfaktorer på 

arbetsplatsen och då SDT är en modell som tydligt behandlar begrepp vad gäller olika 

motivationsfaktorer och hur de uppkommer, så kommer vidare denna teori att behandlas 

mer djupgående i resterande teoridel. De övriga teorierna behandlar i stort hur 

motivationen uppkommer, till exempel genom viljan att prestera. Vi har avgränsat 

studien till att enbart undersöka vad (vilka motivationsfaktorer) som finns bland anställda 

och tar inte hänsyn till hur de uppkommer. Därför lämpar sig SDT som förklaringsmodell 

när det ska presenteras diverse olika motivationsfaktorer. De andra teorierna kommer att 

finnas med i analysen, men SDT kommer vara den modell som förklarar de begrepp som 

vidare används. 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

27 

 

 

2.6 SDT modellens grundläggande behov 

Kompetens och självbestämmande är grundläggande för att en person ska känna en 

autonom motivation till att utföra en uppgift. När en person känner att det tredje behovet 

som är social samhörighet, kommer personen att uppleva ett ännu starkare välbefinnande 

Gagne & Deci (2005). Självbestämmande (autonomi), kompetens och social samhörighet 

har ett starkt samband med positiva aspekter vad gäller arbetsmoral och välmående på 

arbetsplatsen och för att de anställda ska vara motiverad, Gagne & Deci (2005). När 

dessa tre behov är uppfyllda och motivationen finns hos en individ enligt SDT-modellen, 

kommer denna individ ha större möjlighet att uppnå sina livsmål och ett välbefinnande, 

Ryan & Deci (2008). 

 

Kompetens (Competence) 

För att en person ska känna någon mening till att agera behöver denne känna någon form 

av självförtroende eller effektivitet menar Ryan & Deci (2000). Inom SDT kopplas inte 

bara personens skicklighet eller historia inom organisationen att lösa uppgifter in, det kan 

även vara att arbeta tillsammans med ett team som vid ett väl genomfört arbete får positiv 

feedback. Detta kommer att öka personen intresse för att lösa nästa uppgift och dess 

kompetens ökar i samma takt menar Ryan & Deci (2000). Motsatt effekt blir det om 

personen får negativ feedback på arbetet eller ingen feedback allas, då minskar personens 

motivation. 

 

Självbestämmande (Autonomy) 

Detta behov karaktäriseras av att personen bestämmer över sig själv, trots detta menar 

Ryan & Deci (2000) att den sociala omgivningen spelar en stor roll för personen och dess 

självbestämmande. De menar att situationen kan variera från att vara kontrollerande till 

att vara supportande för självbestämmandet. Framför allt är det möjligheten att bestämma 

över sig själv som tillfredsställer personens motivation. Effekten av detta som indikeras 

genom SDT är att individen kan hantera självständigt arbete och att dess stresstålighet 

blir högre Ryan & Deci (2000). Det har också visat sig att personer som har en hög faktor 
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av självbestämmande presterar bättre på arbetsplatsen då de känner en glädje och 

värdesätter sitt arbete istället för de kontrollerade belöningarna i form av exempelvis 

bonus Ryan & Deci (2000). Personer som uppfyller behovet med självbestämmande är 

också duktiga på att sätta upp mål och veta om sin förmåga och planera efter den för att 

undvika stressiga situationer. 

 

Samhörighet (Relatedness) 

Ryan & Deci (2000) menar att samhörighet med någon eller några är av största vikt för 

att känna välbefinnande. Med samhörighet menar de att en individ behöver känna en 

gemenskap med andra som bryr sig om personen i fråga och inte bara vad den presterar. 

Samhörigheten har sina rötter långt tillbaka i tiden då grupper gick samman för att hjälpas 

åt med att fånga föda och skydda varandra. Samhörigheten medförde också att kunskap 

lättare överfördes mellan befolkningen Ryan & Deci (2000). 

 

 

Figur 2.1 Komponenterna i Self-Determination Theory, egen efter Ryan & Deci 

(2000) 

Själv-
bestämmande 

Samhörighet 

SDT 
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2.6.1 Autonom motivation, inre drivkrafter  

Personen vill själv utföra uppgiften och gör det med glädje 

vilket leder till en arbetsglädje och motivation till uppgiften 

menar Moller et al- (2006) och Judge, Bono, Thoresen, 

Tulane & Patton (2001). Ryan & Deci (2006) menar att 

konceptet med autonom motivation har blivit väl accepterat 

över hela världen och används flitigt inom psykologin men 

även inom ekonomin då företagsledare har sett vilket 

resultat den autonoma motivationen medför både för personalen som finner ett 

välbefinnande och där av gör ett bättre arbete som i sin tur genererar mer omsättning åt 

hela organisationen. 

 

Troligen har inget annat fenomen intresserat mänskligheten så mycket som den autonoma 

motivationen menar Ryan & Deci (2000). Det är den motivationen som gör att vi 

utvecklas och är nyfikna att testa nya saker. Ett avseende att höja den autonoma 

motivationen är att ge feedback. Detta har testats i en studie där det visade sig att med 

positiv feedback till den anställde så höjdes motivationen, det visade sig också att med 

negativ feedback blev motivationen sämre och genererade därmed ett sämre resultat Ryan 

& Deci (2000). Vidare skriver de att kontrollerade belöningar kan ha en negativ effekt på 

den autonoma motivationen samt att hot visar samma effekt, med hot menar dem 

deadlines, direktiv, utvärderingar med mera. Ryan & Deci (2006) menar att när 

kontrollerade belöningar erbjuds kan individen mista sitt fokus från väsentliga ting t.ex. 

social samhörighet eller personliga behov. För att öka den autonoma motivationen bör 

den anställda få mycket fritt utrymme där den bestämmer själv över hur arbetet ska 

fortlöpa eftersom detta ger personen en större känsla för självständighet menar Ryan & 

Deci (2006). För att en person ska känna sådan autonom motivation och finna ett 

välbefinnande menar Ryan & Deci Ryan (2000) att tre grundläggande psykologiska 

behov ska vara uppfyllda, självbestämmande, kompetens samt social samhörighet.  

 

”People are autonomous 

when they do something 

they find interesting or 

personally important” 

Moller, Ryan & Deci 

(2006). 

 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

30 

 

Att känna en stark autonomi är inte speciellt svårt, däremot att applicera detta i det 

verkliga livet kan vara svårare Ryan & Deci (2006). Autonomi i det sociala 

sammanhanget innebär att man bara är sig själv. Många människor kan tycka att det är 

obekvämt eftersom de inte vill riskera att inte passa in. Betydelsen av social 

meningsfullhet har i senare studier visat sig ha en stark koppling till hur den inre 

motivationen påverkas. Om en person får mycket support ifrån sin omgivning menar 

Ryan & Deci (2006) att personen kommer att vara mer öppen och ärlig då den vågar vara 

sig själv. 

 

Ryan & Deci (2000) menar att en person endast blir motiverad av inre aspekter om 

uppgiften medför ett inre intresse för aktiviteter som är utmanande eller nymodiga. 

Uppgifter där det inre intresset saknas kommer inte att utföras med samma arbetsglädje 

och resultatet kommer inte att bli lika bra som om den autonoma motivationen funnits 

där. Ryan & Deci (2006) menar att när en anställd fokuserar mer på den kontrollerade 

belöningen (exempelvis i form av pengar) kan det leda till att den autonoma motivationen 

brister och uppgiften utförs med mindre glädje och fokus ligger endast på att uppnå 

belöningen, de menar att det sociala också kommer i skymundan för att nå premien. 

 

När det gäller att sätta upp personliga mål att sträva efter menar Koestner, Otis, Powers, 

Pelletier & Gagnon (2008) att det är avgörande för hur väl utfört och hur nära sitt mål 

man kommer vara i slutändan beroende på hur mycket motivation som är autonom. I 

undersökningar som de själva har gjort har dem kommit fram till att autonom motivation 

passar bättre in på mål baserade arbeten. I Koestner el al. (2008) undersökning visade det 

sig att det är uteslutande den autonoma motivationen som påverkar personliga mål. De 

menar vidare att människor som vill ändra beteende bör fokusera på att stärka den 

autonoma drivkraften snarare än att sänka den kontrollerade. 

 

I en studie som utfördes av Ryan & Deci (2008) visade det sig att företagsledare inom 

stora företag som uppmuntrade autonomt tänkande och beteende hade nöjdare och 

gladare anställda som hade en bättre inställning till arbetet än hos företag som inte 

uppmuntrade autonomi. Vidare förklarar Ryan & Deci (2008) vikten av att ledaren för en 
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organisation tror på autonomi, detta leder till att de anställda får mer tillit till företaget 

och får då känna sig som en del av något stort. Anställda med tillit blir mer engagerade 

och känner ett lugn och välbefinnande då deras psykologiska behov är tillfredsställda. 

 

2.6.2 Kontrollerad motivation, yttre drivkrafter  

När det handlar om kontrollerad motivation, utför t.ex. en 

person en uppgift för någon annan skull, för att få en belöning 

eller för att slippa ett straff. Låt säga att ledningen för 

organisationen kräver att en säljare skall öka sin omsättning 

med 2 % inom det närmsta halvåret genom att utföra en 

speciell uppgift. Då kommer kravet inte från personen själv och 

är därför kontrollerad. 

 

Osterloh & Frey (2000) menar att anställda kan uppleva att de är övervakade genom den 

kontrollerade motivationen och på så sätt sjunker inlärningsförmågan samt 

arbetsprestationen hos de anställda. Ryan & Deci (2008) menar att det finns andra 

aspekter än enbart belöningar som gör att den kontrollerade motivationen tar över den 

autonoma, dessa aspekter är i form av stress, deadlines och hot. Detta leder till att 

personen inte känner ett psykologiskt välbefinnande, vilket i sin tur leder till ett sämre 

resultat för både individen och organisationen. 

 

Inom specifikt säljande organisationer är ofta lönerna provisionsbaserad och det finns 

ofta någon form av bonus eller belöning som de anställda kan uppnå. Dessa belöningar 

kan te. x utlösas när den anställde omsatt mer än budget en månad och ”belönas” då med 

en extra bonus. Syftet är att säljarna skall arbeta hårdare för att nå över budget och på så 

vis får organisationen ett bättre resultat i sin helhet. Levin, Hansen & Laverie (2012) 

menar att kontrollerad motivation visar ett positivt samband med användningen av 

försäljnings- och marknadsrelaterad teknik och hävdar att en anställd som motiveras av 

kontrollerad motivation kan utför en uppgift för belöningens skull, utan att själv ha viljan 

att utföra den egentligen. Judge et. al (2001) menar motsatsvis att motivationen bör 

”In contrast, to be 

controlled is to act because 

there is pressure to do so”  

 Moller, Ryan, & Deci 

(2006) 
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komma inifrån för att leda till arbetsglädje och på så vis generera resultat. Ryan & Deci 

(2008) förklarar att det gjort hundratals studier som pekar på att kontrollerade belöningar 

sänker den autonoma motivationsfaktorn för att den anställda istället kommer byta mål 

och fokusera på att genomföra ett jobb för att få en belöning istället för att genomföra 

arbetet av personliga intressen. Då sänks också kvaliteten i arbetet och kundkontakten 

kan bli drabbad av att den anställda saknar glädje inför uppgiften. 

 

2.6.3 Livsmål 

Ett mål definieras med vad en person försöker att uppnå menar Latham & Yukl (1975).  

Uppgiften med en målsättning är att få personen att anstränga sig och ändra beteende så 

att det passar utförandet av den specifika uppgiften som leder fram till målet. Ryan & 

Deci (2000) menar att livsmål är stark bidragande faktor till motivationen. Vidare menar 

också Latham & Yukl (1975) att hårda mål resulterar i bättre utförande och resultat i 

jämförelse med att ha enkla mål, inga mål alls eller att ”göra sitt bästa”. Mål som 

beordras från utomstående har endast en effekt på beteendet om personen är villig att anta 

målet/utmaningen. Med detta menas att personen antar målsättningen och gör det som 

krävs för att uppnå den, om personen inte anser att det är värt det kommer beteendet inte 

att ändras. Det har gjorts jämförelser mellan att ha mål och inte ha mål, Latham & Yukl 

(1975). I dessa studier har det framkommit att båda parterna var lika nöjda med tillvaron 

och produktiviteten, dock visade det att personalen som hade specifikt uppsatta mål 

presterade bättre kvalitetsmässigt och kvantitetsmässigt än vad den arbetsgrupp som inte 

hade några klara riktlinjer. 

 

Headley (2006) och Ryan & Deci (2008) menar att strävan efter livsmål gör personer mer 

harmoniserade. Detta för att personen har ett sikte och en mening med allt som sker. 

Vidare menar Headley (2006) att livsmål kan vara många olika saker men delar upp det i 

två kategorier, den första kategorin kan vara att prioritera familj, vänner, sociala eller 

vara politiskt aktiv. Denna del kallar Headley (2006) för Non zero sum goals. Den andra 

kategorin som är zero sum goals består av materiell framgång, denna menar Headley 

(2006) inte har lika stor inverkan på välbefinnandet hos personen som den första 
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kategorin. Det är viktigt att hitta sitt personliga mål att sträva efter det, genom att göra det 

uppnår personen det optimala välbefinnandet och gör det enklare att prestera då personen 

vet exakt vad som eftersträvas. Pintrich (2000) däremot delar in livsmål i tre kategorier 

med olika perspektiv på målen, detta är ”target goals”, ”social goals” och ”achivement 

goals”.  Han menar att det är stora skillnader mellan dessa perspektiv och används vid 

olika tillfällen. 

 

Med target goals (specifika mål) menar Pintrich (2000) att individen vet vad den vill 

uppnå och siktar mot det, har visar detta med ett exempel när en student ska göra ett prov 

och siktar på att få minst 8 poäng av 10 möjliga. Dessa mål är väldigt specifikt och 

innehar vissa kriterier vilket betyder att individen sedan kan utvärdera sin prestation i 

förhållande till resultatet. Dessa specifika mål gäller endast för denna uppgift och kan inte 

föras vidare till övriga livet. 

I kontrast mot target goals finns social goals (sociala mål) som är mer allmänna. Här är 

relationer och vänskap viktigare än att utföra någon uppgift. Dessa mål kan appliceras på 

alla områden i livet och berättar mer vad individen vill åstadkomma och varför. Dock 

finns inte samma specifika målinriktning på dessa mer allmänna mål. Det är många andra 

aspekter som är viktigare än att prestera menar Pintrich (2000), han förklarar det som 

personlig sträva, personliga projekt, aktuella frågor och livsuppgifter som alla är 

autonoma mål. För att uppnå välbefinnande finns det ett flertal aspekter som bör vara 

uppfyllda, som utveckling, förståelse, kreativitet, säkerhet, glädje och samhörighet för att 

beskriva några av dessa faktorer som bidrar till välbefinnande. Pintrich (2000) och 

Headley (2006)  menar att denna sistnämnda med autonoma mål är den viktigaste för att 

en person ska hitta ett välbefinnande.  

 

Det tredje livsmåls kategori enligt Pintrich (2000) är achivment goals (prestationsmål). 

Denna kategori avspeglar en mellannivå från de två tidigare kategorierna, den väldigt 

specifika och den mer övergripande mål strategin. För att en individ ska utföra ett 

prestationsmål måste det finnas en anledning till detta Pintrich (2000). Skolinlärning är 

ett typiskt prestationsmål. Vidare menar Pintrich (2000) att dessa mål är starkt knutna till 

motivation och beteende, som i exemplet med skolinlärning där studenterna har ett strikt 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

34 

 

mål som de vill uppfylla och de har en mening med att denna inlärning då det leder 

vidare i utvecklingen. Det betyder att de inte bara är det specifika målet som är i fokus 

utan också att utvecklas och bli bättre, det är mål från de båda tidigare kategorierna. 

 

2.6.4 Välbefinnande 

Konceptet välbefinnande antyder på att en person känner optimal psykologisk hälsa 

menar Ryan & Deci (2001). Hur detta fenomen uppkommer är 

olika för alla individer, dock menar de att det finns några 

nyckelfaktorer som överlag genererar ett välbefinnande. När en 

person blir motiverad av autonoma faktorer tenderar det att leda till 

välbefinnande för att personen arbetar för att tillfredsställa sig själv 

och får en utveckling av att utföra uppgiften och därmed trivs med 

sin tillvaro Luo (1999). Detta välbefinnande kan uppkomma 

snabbare om personen har inre målsättningar att sträva efter menar 

Ryan & Deci (2000). Dock beror detta på huruvida målet är 

specificerat och realistiskt. Vidare menar Luo (1999) att kontrollerade 

motivationsfaktorer kan leda till stress som i sin tur leder till ett minskat välbefinnande. 

Ryan & Deci (1999) styrker detta när de påstår att kontrollerade motivationsfaktorer ger 

en begränsad förmåga att finna ett välbefinnande. Vidare påpekar Ryan & Deci (1999) att 

de tre grundläggande psykologiska behoven utifrån SDT-modellen behöver vara 

uppfyllda, detta innan en människa kan känna fullt välbefinnande. I tidigare studier som 

utförts i allmänt perspektiv inom området välbefinnande har det visats att 

självbestämmande och social samhörighet är starkt sammankopplade med välbefinnande 

Ryan & Deci (1999). Det gäller även inom arbetslivet, då anställda som känner en social 

samhörighet till de övriga anställda, att de är på rätt plats och har den kompetens som är 

nödvändig samt har förmågan att våga vara självbestämmande. Dessa personer ökar sin 

prestationsförmåga och har ett högre välbefinnande än de anställda som inte känner 

samma tillfredställelse för sitt arbete Ryan & Deci (2001) . Dock menar Ryan & Deci 

(2001) att även andra aspekter ska inräknas innan en person kan känna välbefinnande så 

som personlighet och känslor. I undersökningar som sträcker sig över flera områden som 

”Most people are 

about as happy as 

they make up their 

mind to be” 

Abraham Lincoln, 

Lyubomirsky 

(2001)  
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föräldraskap, skola, idrott, affärsvärlden, hälsa och nära relationer har Ryan & Deci 

(2008a) kunnat utläsa att stöd från vänner och anhöriga som levereras på ett autonomt sätt 

höjer motivationen men också prestationsförmågan och detta leder till ökat 

välbefinnande.  

 

Keyes, Shmotkin & Ryff (2002) delar in välbefinnande i två kategorier, dessa är 

subjektivt välbefinnande och psykologiskt välbefinnande. Där det subjektiva 

välbefinnandet (SVB) tenderar att visa vad som allmänt gör en människa glad och vad 

den får sin livslust ifrån medan psykologiskt välbefinnande (PVB) handlar om att hitta en 

mening med livet, fullfölja uppsatta mål, utvecklas som människa och knyta nya 

kamratskapet.  

 

Keyes et al. (2002) anser att de två kategorier (SVB och PVB) är sammanknutna till 

varandra, då den ena kategorin sviktar kan den andra rädda upp detta, men att ett 

fullständigt välbefinnande inte är möjligt att uppnå i en sådan situation. I en undersökning 

som är utförd av Keyes et al. (2002) har det framkommit att välbefinnande är knutet till 

ålder och utbildning. Folk i medelåldern och äldre vuxna som har en gedigen utbildning 

och nått en hög position inom ett företag tenderade att ha det högsta välbefinnandet och 

livskvalitet enligt denna undersökning. Det kan även utläsas att det finns en stark länk 

mellan välbefinnande och personlighet. Även Lyubomirsky (2001) påvisar att 

personlighet är sammankopplat med välbefinnandet och förklarar det med att vissa 

individer är genuint mer positiva och känner en starkare längtan efter uppnå sina mål 

medan andra inte har lika höga ambitioner och inte bryr sig speciellt mycket hur resultatet 

kommer att bli. Vidare styrker hon teorin om att alla individer är olika då hon visar med 

ett exempel där en person väljer ett yrke som har en dålig lön men istället ger en hög 

tillfredsställelse för individen medan andra kanske skulle göra tvärt om, Lyubomirsky 

(2001). I det andra fallet med att välja en bra lön före glädjen till arbetet menar hon att 

det blir svårare att uppnå samma lycka och välbefinnande eftersom att det då är 

kontrollerade faktorer som lockar och dessa anses inte har samma starka effekt. 

Lyubomirsky (2001) styrker det tidigare sagda med att målsättningar kan öka 

välbefinnandet, så länge dessa målsättningar kommer från personen själv, annars menar 
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hon att målsättningar kan skapa stress och leda till negativa effekter istället. Positiva 

människor har en högre stresstålighet och har lättare att ta sig ut svåra situationer samt att 

dessa positiva personer visar på ett högre självförtroende och vågar tro mer på sig själva, 

detta är ett av Ryan & Decis psykologiska behov, nämligen självbestämmande.  

 

2.7 Aspiration index 

Aspiration bygger på individers livsmål. Aspiration index används för att avgöra vad som 

anses som inre (autonoma) kontra yttre (kontrollerade) motivationsfaktorer. Modellens 

syfte är att kartlägga människors ambitioner. Det finns sju olika kategorier av ambitioner 

som alla undersöks med ett antal frågor. Ambitionerna består av kontrollerade faktorer 

såsom: rikedom, berömmelse, makt och attraktivitet. Personer som anser detta vara 

viktigt tillhör den kontrollerade motivationsgruppen menar Ryan, Chirkov, Sheldon, 

Timoshima & Deci (1999). Autonoma faktorer består av: meningsfulla relationer, 

personlig utveckling och social samhörighet. Den sista ambitionen som varken ses som 

autonom eller kontrollerad är god hälsa.  

 

Resultatet från undersökningar som tillämpat denna modell har enligt Ryan et al. (1999) 

och Kasser & Ryan (1996) visat att en stark kontrollerad motivationsfaktor bidragit till 

sämre resultat vad gäller det psykiska hälsotillståndet hos en individ, medan de autonoma 

faktorerna har den motsatta effekten. Det har visat sig i ett flertal studier att 

välbefinnande uppnås genom att arbeta med sådant man tycker om och känner en 

menings-fullhet av, detta är autonoma ambitioner Sheldon & Kasser (1998). Ett 

kontrollerat uppnått mål har inte lika inflytelserik positiv påverkan på välbefinnandet 

Sheldon & Kasser (1998)..  

 

2.8 Bidragande fenomen till motivation och välbefinnande på arbetsplatsen 

Följande underrubriker ämnar ge en inblick i motivationen gentemot definitionen av 

livsmål och välbefinnande. Vi bedömer också dessa begrepp relevanta för vårt syfte då 

dessa tidigare använts i flertalet studier (Williams, Cox, Hedberg & Deci (2000) och 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

37 

 

Ryan et al. (1999) och Schmuck, Kasser & Ryan (2000) m.fl.) för att mäta specifikt 

autonom respektive kontrollerad motivation med avseende på livsmål och välbefinnande. 

 

Ryan et al. (1999) menar att i enlighet med Aspiration Index kan en studie genomföras 

med hjälp av frågor om livsmål och välbefinnande, där man samtidigt skiljer på autonom 

och kontrollerande motivation i frågorna. Frågorna är ämnade för att se huruvida en 

individ motiveras kontrollerat respektive autonomt. Ryan et al. (1999) har i sin studie 

använt sig av sådana frågor där syftet var att hitta skillnader och likheter mellan 

kontrollerade respektive autonoma motivationsfaktorer för olika kulturer och kön. 

Frågorna är också relevanta gentemot det tidigare nämnda syftet som har för avseende 

har att studera autonom respektive kontrollerad motivation med avseende på livsmål och 

välbefinnande. Ryan et al. (1999) har använt sig av följande frågor i sin studie: 

 

Intrinsic (autonoma) 

• Personal growth (personlig utveckling)  

• Relatedness (samhörighet)  

• Community service (ideellt arbete, välgörenhet)  

• Intellectual aesthetic growth  

 

Extrinsic (kontrollerade) 

• Financial success (rikedom)  

• Attractiveness (attraktivt)  

• Fame (berömmelse)  

• Power (makt) 

 

Begreppet angående ideellt arbete/välgörenhet är inte lämpligt då vi relaterar detta mer 

till USA och finner detta relativt ovanligt i Sverige. År 2009 arbetade 930 000 personer 

ideellt i Sverige vilket endast berör ca 10 % av befolkningen SCB (2011). Därför skulle 

en undersökning som innehöll det begreppet troligen ge ett avvikande resultat. Dessutom 

sorteras ”intellectual aesthetic growth” bort då ingen lämplig översättning till svenskan 

kan identifieras. 
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Kasser & Ryan (1996) har gjort en liknande studie samt använt sig av Aspiration Index 

där de valt följande frågor: 

Intrinsic (autonoma): Relatedness, Helpfulness, Personal growth 

Extrinsic (kontrollerade): Finacial success, Fame, Personal Image 

 

Begreppen är centrala vid en underökning av autonom respektive kontrollerande 

motivation hos individer Kasser & Ryan (1996) och Ryan et al. (1999).  För att kunna 

användas i en svensk studie behöver dock begreppen översättas och tolkas mot det 

svenska språket. De tre första fenomenen i följande avsnitt är autonom motivation och de 

tre nästföljande kontrollerande motivation. 

 

2.8.1 Personal Growth  

Personlig utveckling ligger under kategorin autonom motivation och har en stor påverkan 

för den sociala situationen hos en individ samt främjar individens förmåga att motivera 

sig själv Ryan & Deci (2000). Hackman & Oldham (1976) menar att personlig utveckling 

är en av de viktigaste faktorerna för att en anställd inom en organisation ska prestera väl. 

Det krävs dock att fler faktorer närvarar för att fullända prestationen av en anställd. Ryan, 

Deci & Vallerand (1991) menar dessutom att det infinner sig konceptuell inlärning då en 

individ upplever denna personliga utveckling.  

 

Personlig utveckling behandlar enligt Levine, Haidet, Kern, Beasley, Bensinger, Brady, 

Gress, Hughes, Marwaha, Nelson & Scott (2006) bland annat: receiving feedback, 

dealing with increased resposibility och witnessing unprofessional behavior.  

 

2.8.2 Relatedness  

Ryan & Deci (2005) menar att denna samhörighet med andra individer i sociala 

sammanhang är viktig för samtliga individer. Detta är en av de kriterier som Ryan & Deci 

(2005) menar leder till socialt välbefinnande både som individ och samhörigheten mellan 

individen själv och andra individer. De två andra kriterierna är kompetens och 
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självbestämmande. Cox, Duncheon, McDavid (2009) menar att samhörighet med andra 

är direkt kopplat till den glädje eller oro som en individ upplever. Enligt studien påverkar 

känslan av samhörighet även uppfattningen av andra människor. Det är även ett kriterium 

för känna samhörighet för att kunna trivas på arbetsplatsen, sociala situationer uppstår 

överallt i vår vardag. Det är centralt att en anställd känner samhörighet då detta leder till 

motivation för uppgiften samt en psykologisk anpassning menar Ryan, Deci, Gagné, 

Leone, Usunov & Kornazheva (2001)  

 

2.8.3 Helpfulness  

Att vara hjälpsam mot andra får de flesta lära sig i och med sin uppfostran från föräldrar 

med flera. I en studie som gjordes på ett universitet i USA, visade sig denna kategori 

hamna på en andra plats bland 20 andra motivationsfaktorer där frågan var huruvida 

viktiga alternativen var för den upplevda betydelsen av bidraget gentemot motivationen 

Wang & Fesenmaier (2003). Att vara hjälpsam var oerhört viktigt för studenterna på just 

denna skola för att de skulle bidra med motivation. Gebauer, Riketta, Broemer & Maio 

(2008) menar med stöd från Schwartz (1992) att det inte finns något positivt samband 

mellan hjälpsamhet och motivation för individen.  

Kasser & Ryan (1996) & Ryan et al. (1999) menar dock att detta är en rimlig faktor att 

använda vid en mätning av autonoma respektive kontrollerade motivationsfaktorer. 

Bidragande faktorer till motivation genom hjälpsamhet: vikten av att hjälpa andra 

människor och vikten av att hjälpa till utan att förvänta sig någonting i gengäld. Ryan et 

al. (1999) menar också att hjälpsamhet kan behandla det ideella arbetet i form av att själv 

medverka eller enbart donera till exempel.  

 

2.8.4 Financial success 

Financial success är den första av tre kontrollerande motivationsfaktorerna och för vissa 

personer är finansiell framgång viktigare än att ha roliga arbetsuppgifter menar Sturges 

(1999). Med finansiell framgång menas att en individ är kapabel att köpa i princip vad 

den vill, Kasser & Ryan (1993), det är inte bara pengar som innefattar denna kategori 

utan även materiella artiklar. Finansiell framgång är olika för alla personer, en person 
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kanske inte ser sig som framgångsrik medan utomstående personer anser att denne person 

faktiskt är det menar Sturges (1999). Vidare menar Kasser & Ryan (1993) att finansiell 

framgång tillhör kategori livsmål, just denna kategori kan ha en negativ effekt på en 

individs psykiska välbefinnande då detta mål kan komma att ta övertaget över de andra 

målen som består av autonoma motivationsaspekter. Detta för att individen fokuserar på 

att uppnå sin finansiella framgång och fokuserar på sitt, vilket leder till att personen 

motiveras av kontrollerade faktorer. Individer som fokuserar på kontrollerade belöningar 

anses ofta vara kontrollorienterade, detta betyder att dessa personer är oroade av vad 

andra personer tycker om dem, och har en lägre nivå av självbestämmande, men 

samtidigt vill ha kontroll över det mesta. Det har också visat sig att personer som sökt 

universitet med en ambition att få ett jobb som man tjänar mycket pengar på löper större 

risk att hoppa av sina studier enligt Leppel (2005), detta för att dem egentligen inte är 

intresserade av själva utbildningen utan att tjäna mycket pengar. 

 

2.8.5 Personal image 

Denna kategori karaktäriseras enligt Ariely et al. (2009) av att devis vara beroende av vad 

andra personer i ens omgivning tycker och tänker om personen, det är alltså viktigt att bli 

omtyckt av andra och inte mist av sig själv. Personlig image handlar om hur man blir 

uppfattad av sin omgivning men också hur man ska uppträda. Image finns alltid, den kan 

vara positiv, negativ, tydlig eller otydlig men finns alltid i form av andras åsikter, image 

är en konsekvens av vad andra tycker. Vidare menar Ariely et al. (2009) att image är en 

social motivationsfaktor som bedöms mycket efter hur vi agerar och presterar i olika 

situationer. Pierce & Gardner (2004) menar att individer som känner sig effektiva och 

kompetenta kommer att få en god självbild av sig själva, generellt sett kommer individen 

att stärkas av medgångar vilket leder till att den får en bättre bild av sig själv, medan 

upplevelser av misslyckanden kommer göra det motsatta. Även Sandberg & Hallstensson 

(2003) instämmer med detta, samt att om en person med en positiv image gör något fel 

blir inte effekten lika negativ som om en person med redan en negativ image misslyckas. 

För att skapa en positiv image menar Ariely et al. (2009) att man bör vara rättslig och stå 

för det man säger och tycker. 
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2.8.6 Fame (social recognition)  

Enligt Vansteenkiste et al. (2006) är detta fenomen beroende av de kontrollerade 

motivationsfaktorerna detta då en individ är intresserad av att andra personer vet vem den 

är och får en kick av detta. För individen är det alltså viktigare att andra vet vem man är 

än varför man gör ett visst arbete enligt Vansteenkiste et al. (2006). Det kan vara i form 

av att inneha en hög befattning inom organisationen eller på något annat sätt vara 

inflytelserik, istället för att trivas med det man gör. Att vara igenkänd av andra menar 

Vansteenkiste et al. (2006) är både på gott och ont då det i vissa sammanhang kan gynna 

individen i form av enklare erhålla befordringar, på ont kan de vara i form av att en ledare 

ser denna person som ansvarig för en handling som andra varit delaktiga i men som blivit 

misslyckad. Ryan & Deci (2000) beskriver kontrollerad motivation som att man gör 

något för någon annans skull. Personen blir motiverad av att andra människor ser upp till 

vad denne gör och försöker framstå som en god förebild. Benabou & Tirole (2003) anser 

att en sådan strävan kan vara förödande för karriären då personens motivation är 

beroende på om den är igenkänd av sina kollegor.  

 

2.9 State-of-the Art 

Genom att göra en State-of-the art kan en studie utvärdera hur starka och alternativt 

dominerande de artiklar som återfinns i vårt teorikapitel, denna modell bygger på 

Philipson (2014-05-01). Syftet är att skapa en uppfattning om forskningsfronten i ämnet 

samt att se om teorierna är accepterade av vetenskapssamfundet. Genom att utvärdera 

artiklarna kommer vi ha den kunskap som behövs för att veta hur långt forskningen inom 

detta område har kommit och utifrån det utforma forskningsfrågor som vi ska försöka 

besvara. 

 

State of the art är en skala och Philipsons modell har tre stadier beroende på hur stark en 

artikel är, dominerande, framväxande eller föreslagen ny teori. En dominerande artikel 

skall ha 500 citeringar eller mer och vara väl validerad, det innebär att minst 10% av 

citeringarna kommer från liknande studier. En framväxande teori kan ha ett högt nummer 

av citeringar men inte lika stark validering, mellan 200-300 citeringar och hög validering, 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

42 

 

mellan 200-300 citeringar men inte lika hög validering. En föreslagen ny teori kan ha 

minst 500 citeringar men låg validering, 200-300 citeringar men låg validering, lite 

citeringar men hög validitet, lågt med citeringar och inte stark validering, lågt med 

citeringar och inte stark validering. Utifrån detta bedöms hur accepterade artiklarna är i 

vetenskapssamfundet. Genom att sedan utvärdera detta kan olika gap uppstå och således 

också se vad studien kan bidra med samt visa att teorierna ligger i forskningsfronten. 

 

Vi har valt att dela upp varje subteori i en egen tabell för att man snabbt ska kunna avläsa 

det önskade fenomenet. 

Kapitlet bygger på modellen som Philipson (2014-05-01) beskriver: 
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Fenomen 

Subteori Referens Citeringar Validering Teorins 

styrka 

 x  Ca >500 Väl validerad Dominerande  

X x Ca 200-300 Viss 

validering 

Framväxande  

 x Ca <100 Begränsad 

validering 

Föreslagen ny   

Tabell 2.1 State-of-the Art (egen)  

 

2.9.1 Work motivation 

Motivation finns hos alla människor idag i någon grad, på arbetsplatsen eller i vardagen. 

För att en individ ska uppleva välbefinnande och motivation krävs att dennes 

psykologiska behov stimuleras. Behoven varierar från person till person då vissa behöver 

få höra att de gjort ett bra jobb och få uppmärksamhet, medan andra hellre jobbar i tysthet 

och inte är bekräftelsesökare. McClelland (1961) menar att motivationen bidrar till en 

människas beteende, då denne har en vilja att ändra sitt beteende blir detta enklare. Vi 

anser att teorin är Framväxande, då vi framför allt utgått från McClelland och Ryan & 

Deci. De övriga artiklarnas validering anses vara hög och därför stärkt teorins styrka. 

 

Subteori Referens Citeringar Validering Teorin styrka 

(behovet av 

framgång blir 

motivation) 

McClelland  

(1961) 

11126 Väl validerad  Dominerande  

Work 

motivation 

Michaelson 

(2005) 

30 Begränsad 

validerad  

Föreslagen ny   
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(autonom 

motivation ger 

välbefinnande) 

Ryan & Deci 

(2000) 

10102 Väl validerad Dominerande  

 Altynbekov & 

Zaki (2009) 

382 Viss validering Framväxande  

 Knippenberg 

(2000) 

454 Väl validerad Framväxande  

 Steers et al. 

(2004) 

338 Viss validering Framväxande   

 Wiley (1995) 190 Viss validering  Framväxande  

Tabell 2.2 Work Motivation  

Teorin utvärderas som: Framväxande  

 

2.9.2 Motivation in sales 

Weitz et al. (1986) anser att motivationen är drivkraften och anledningen till att utföra en 

uppgift, dem menar också att det påverkar kvaliteten på utförandet. En god säljare måste 

kunna anpassa sig efter situationen och möta kundens behov Weitz et al. (1986). Att 

kunna anpassa sig efter situationen är en förmåga som kommer att utvecklas under 

arbetets gång då säljaren blir mer självsäker. Att jobba mot en provisionsbaserad lön kan 

vara någonting som motiverar många människor. Sujan et al. (1994) beskriver säljare 

som får en kick av att genomföra en lyckad försäljning. En säljare som känner 

självsäkerhet tar inte lika hårt på misslyckande som en försäljare som är osäker på sig 

själv eller enbart motiveras av provisionen. Forskningen inom området motivation i 

säljande organisationer anser vi vara dominerande då två av artiklarna är dominerande 

och empiriskt validerade, detta trots att en av artiklarna är föreslagen ny teori. Att den är 

föreslagen ny och har få citeringar kan bero på att artikeln är relativt ny och därför väljer 

vi att främst utgå ifrån de andra två artiklarnas validering. 
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Subteori Referens Citeringar Validering Teorin styrka 

Motivation in 

sales 

Weitz et al. 

(1986) 

812 Väl validerad  Dominerande  

Sujan et al. 

(1994) 

702 Väl validerad  Dominerande  

Levin et al. 

(2012) 

24 Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

Tabell 2.3 Motivation in sales 

Teorin utvärderas som: Dominerande 

 

2.9.3 Work experience 

Kanfer & Ackerman (2004) anser att motivationen inte beror på hur länge man arbetat på 

en viss arbetsplats utan istället vad det är för uppgifter som den anställde skall utföra 

samt vilket intresse och inställning som finns för uppgiften. För att förbli motiverad anser 

Kanfer & Ackerman (2004) att det viktigaste är insats, tid och kunskap. Många forskare 

är eniga om att motivationen är som högst det första året och sedan avtar den sakta och 

att produktiviteten avtar kraftigt efter sju år. För vissa personer behövs möjligheten till att 

klättra uppåt inom organisationen och för andra är det att emellanåt byta arbetsuppgifter 

för att inte stanna av i utvecklingen. De som anses vara erfarna på en arbetsplats känner 

sig kompetenta och vet vad som förväntas av dem samt att den kunskap som finns enkelt 

kan vandra vidare i organisationen. Som nyanställd finns ofta en större oro av att göra 

misstag. Subteorin utvärderas i detta fall som framväxande.  
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Subteori Referens Citeringar Validering Teorin styrka 

 Kooij et al. 

(2008) 

157 Viss validering Framväxande 

Work 

experience 

Seo et al. (2004) 257 Viss validering  Framväxande 

(ingen skillnad 

beroende på 

erfarenhet) 

Kanfer & 

Ackerman 

(2004) 

490 Väl validerad Dominerande 

 Maranto & 

Rodgers (1984) 

33 Begränsad 

validering 

Föreslagen ny  

Stark 

motivation 

nyanställd, 

svagare mer 

erfarna 

Osterloh & 

Frey (2000) 

1484 Väl validerad  Dominerande  

Tabell 2.4 Work Experience 

Teorin utvärderas som: Framväxande  

 

2.9.4 Stewardship Theory & Agency Theory 

Dessa teorier beskriver i stort motsatsen till varandra där skillnaden är att anställda och 

ledare motiveras av sin egen vinning enbart eller att den anställde motiveras av 

organisationens mål Lee & O´Neill (2003). Dessa teorier har vi utvärderat under samma 

tabell då författarna återfinns i båda teoriernas beskrivning. Teorierna har utvärderats som 

framväxande på grund av att valideringarna inte är tillräckligt höga för att nå upp till en 

dominerande teori. 
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Subteori Referens Citeringar Validering Teorin styrka 

Stewardship 

Theory & 

Agency Theory 

Lee & O’Neill 

(2003) 

306 Viss validering  Framväxande  

Davis et al. 

(1997) 

2110 Väl validerad  Dominerande  

Fox & 

Hamilton (1994) 

158 Viss validering Framväxande 

Tabell 2.5 Stewardship & Agency Theory  

Teorin utvärderas som: Framväxande 

 

2.9.5 Need for Achievement 

Denna teori bygger på att individer vill göra sitt yttersta för att prestera i arbetet och på 

det viset bli igenkända och generera makt. 

Vi har valt att utvärdera denna teori som föreslagen ny då citeringarna på merparten av 

artiklarna inte är många nog att kunna bedömas högre. Även den väl validerade artikeln 

anser vi inte vara dominerande. 

 

Subteori Referens Citeringar Validering Teorin styrka 

Need For 

Achievement  

Eisenberger et 

al. (2005) 

128 Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

Medcof & 

Wegener (1992) 

12 Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

McClelland 

(1985) 

487 Väl validerad  Framväxande  

Tabell 2.6 Need for Achievement 

Teorin utvärderas som: Föreslagen ny 
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2.9.6 Self-determination Theory 

SDT handlar om att hitta ett välbefinnande och sina livsmål genom att motiveras 

autonomt via olika motivationsfaktorer (personal growth, relatedness, helpfulness, 

financial success, fame och personal image i denna studie från Aspiration index). Detta 

görs genom att individen känner en samhörighet till en större gemenskap, kompetens till 

att utföra sitt arbete samt självbestämmande. Därför finns samtliga av dessa fenomen med 

i nedanstående utvärdering. De artiklarna som är dominerande är väl validerade och har 

god empiriskt grund vilket gör att vi har utvärderat dem som dominerande. Totalt 25 av 

36 teorier utvärderas som dominerande och många av de övriga framväxande. Därför 

utvärderas hela teorin som dominerande då totalt sett de dominerande teorierna har en 

stor majoritet.  

 

Subteori Referens Citeringar Validering Teorin styrka 

SDT 

 

Ryan & Deci 

(2000) 

10102 Väl validerad  Dominerande  

Ryan & Deci 

(2008) 

582 Väl validerad  Dominerande    

Gagne & Deci 

(2005) 

1587 Väl validerad Dominerande  

Ryan & Deci 

(2000b) 

10260 Väl validerad Dominerande  

Livsmål 

 

Pintrich (2000) 777 Väl validerad Dominerande  

Ryan & Deci 

(2000) 

3826 Väl validerad Dominerande 

Ryan & Deci 

(2008) 

566 Väl validerad Dominerande 

Headley (2006) 115 Begränsad 

validering  

Föreslagen ny 
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Pintrich (2000) 777 Väl validerad Dominerande  

Välbefinnande 

 

 

 

Lyubomirsky 

(2001) 

555 Väl validerad Dominerande 

Ryan & Deci 

(2001) 

2831 Väl validerad Dominerande 

Luo (1999) 154 Begränsad 

validering  

Föreslagen ny 

Ryan & Deci 

(2000) 

3826 Väl validerad Dominerande  

Ryan & Deci 

(2008a) 

626 Väl validerad  Dominerande  

Keyes et al. 

(2002) 

1132 Väl validerad Dominerande  

Aspiration 

Index 

 

Ryan et al. 

(1999) 

306 Viss validering Framväxande  

Kasser & Ryan 

(1996) 

1270 Väl validerad Dominerande 

Sheldon & 

Kasser (1998) 

491 Väl validerad Dominerande 

Personal 

Growth 

 

Ryan & Deci 

(2000) 

9936 Väl validerad Dominerande 

Hackman & 

Oldham (1976) 

4663 Väl validerad Dominerande 

Ryan et al. 

(1991) 

1746  Väl validerad Dominerande 

Relatedness 

 

Gagné & Deci 

(2005) 

1506 Väl validerad Dominerande 

Cox et al. (2009) 24 Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 
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Ryan et al. 

(2001) 

638 Väl validerad Dominerande 

Helpfulness 

 

Wang & 

Fesenmaier 

(2001) 

195 Viss validering Framväxande  

Gebauer et al. 

(2008)  

38 Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Kasser & Ryan 

(1996)   

1257 Väl validerad Dominerande  

Ryan et al. 

(1999) 

305 Viss validering Framväxande  

Financial 

success 

 

Kasser 

& Ryan (1993) 

1226 Väl validerad Dominerande  

Leppel (2005) 26 Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Sturger (1999) 207 Viss validering Framväxande  

Personal Image 

 

Pierce & 

Gardner (2004) 

276 Viss validering Framväxande 

Arlely et al. 

(2009) 

374 Viss validering Framväxande  

Fame 

 

Benabou 

& Tirole (2003) 

1283 Väl validerad  Dominerande  

Ryan 

& Deci (2000) 

3764 Väl validerad  Dominerande  

Vansteenkiste et 

al. (2006) 

476 Väl validerad Dominerande  

Tabell 2.7 SDT 

Teorin utvärderas som: Dominerande  
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Välbefinnande och livsmål 

Med välbefinnande menar Ryan & Deci (2001) att en person känner en maximal mental 

hälsa. Den mesta forskningen tyder på att motivationen då behöver komma inifrån 

individen själv, då det finns ett intresse att utföra en uppgift. Att utvecklas som person 

och trivas med sin tillvaro är två viktiga faktorer för att uppnå välbefinnande. Luo (1999) 

beskriver effekten av att utföra en uppgift för någon annan skull och att det då kan leda 

till stress och ett minskat välbefinnande. I Ryan & Decis Self-determination theory 

behöver alla tre behov vara uppfyllda innan en person kan uppnå välbefinnande. Keyes et 

al. (2002) anser i sina studier att välbefinnande är starkt sammankopplat till ålder, 

utbildning och yrke. Då en person med en hög befattning inom ett företag känner ett 

starkt välbefinnande både i arbetet och på fritiden. Även personligheten är kopplad till 

välbefinnande då vissa människor genuint är gladare än andra förklarar Lyubomirsky 

(2001). Vidare berättar han att uppsatta mål som en individ personligen har satt upp kan 

leda till välbefinnande då de inte är allt för svåra att nå. Syftet med att sätta mål är att en 

individ ska veta vad den jobbar efter och när detta ska vara uppfyllt och anses var en 

kraftigt bidragande faktor för motivationen enligt Ryan & Deci (2000). Headley (2006) 

styrker detta med att livsmål gör en individ mer harmoniserad när denne vet vad som ska 

göras samt vad som förväntas av andra. Båda dessa teorier är väl studerade och har 

mycket empiriska material som är väl validerat, därför anser vi att båda begreppen är 

dominerande. 

 

Aspiration Index 

alla människor har ambitioner av olika slag, inom SDT har man delat upp dessa 

ambitioner till autonoma och kontrollerade. kontrollerade faktorer enligt Aspiration index 

är: rikedom, berömmelse, makt och attraktivitet, Ryan et al. (1999). Autonoma faktorer 

består av: meningsfulla relationer, personlig utveckling och samhörighet. Den sista 

ambitionen som varken ses som inre eller yttre är god hälsa. De artiklar vi läst på området 

anses vara dominerande då samtliga hart stark knytning till aspiration index. 
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Autonoma fenomen 

Att motiveras autonomt innebär att en individ gör någonting för sin egen skull och för att 

tillfredsställa sig själv. Personen är själv intresserad att utföra uppgiften vilket leder till en 

arbetsglädje och motivation till uppgiften. Ryan & Deci (2000) anser att detta fenomen är 

vad som leder mänskligheten framåt, att ständigt vilja utvecklas, hitta nya lösningar och 

prestera bättre. För att en person ska känna autonom motivation och finna ett 

välbefinnande menar Ryan & Deci (2000) att tre grundläggande psykologiska behov som 

återfinns i SDT modellen ska vara uppfyllda, självbestämmande, kompetens samt 

samhörighet. 

 

Personal Growth 

Personlig utveckling ligger under kategorin för autonom motivation. Hackman & Oldham 

(1976) menar att personlig utveckling är en av de viktigaste faktorerna för att en anställd 

inom en organisation ska prestera väl då denne aldrig känner att den kör fast utan ständigt 

lär sig nya saker. Teorin uppfyller samtliga krav för att vara dominerande. 

 

Relatedness 

McDavid (2009) menar att samhörighet med andra är direkt kopplat till den glädje eller 

oro som en individ upplever. Detta fenomen är något som samtliga forskare är eniga på, 

att gemenskapen är oerhört viktig för att finna ett välbefinnande. Ryan et al. (2001) 

menar att en person som känner en stark samhörighet till en grupp andra individer blir 

mer positivt inställd att utföra uppgifter vilket leder till ett bättre resultat. 

Utvärderingen av denna subteori anses vara dominerande. Detta trotts att en av dem inte 

har många citeringar, vi anar att det är för att artikeln är relativt ny. 

 

Helpfulness  

Att vara hjälpsam är en viktigt bidragande aspekt till att trivas på sin arbetsplats och 

enligt Wang & Fesenmaier (2001) är det positivt att på arbetsplatsen agera hjälpfullt mot 

sina kollegor för att det stärker motivationen. Däremot menar Gebauer et al. (2008) att 

det inte finns något samband mellan hjälpsamhet och motivation. Denna teori är enligt 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

53 

 

oss framväxande, detta för att forskningen på hjälpsamhet inte alltid är kopplad till 

motivation. 

 

Kontrollerande fenomen 

Att motiveras av kontrollerande faktorer anser de flesta forskare som vi kommit i kontakt 

med inte vara lika effektivt som att motiveras av autonoma. Det kan vara i form av att 

motiveras av att tjäna mycket pengar eller utföra en uppgift för att någon annan vill ha 

den utförd men att individen som genomför den inte känner någon tillfredsställelse. 

Osterloh & Frey (2000) menar att anställda kan uppleva att de är övervakade och på så 

sätt sjunker inlärningsförmågan samt arbetsprestationen hos de anställda. Dock anser 

Hansen & Laverie (2012) att kontrollerade belöningar kan vara bra att använda i säljande 

organisationer för att det gör att säljarna är på tårna och mer motiverade att sälja mer. 

Finansiell framgång karaktäriseras av att individen är angelägen av att ha tillgång till 

mycket pengar eller vara kapabel till att köpa dyra materiella ting. Kasser & Ryan (1993) 

anser att finansiell framgång tillhör kategori livs-mål. Denna kategori kan ha en negativ 

effekt på en individs psykiska välbefinnande då detta mål kan komma att ta övertaget 

över de andra målen som består av inre motivationsaspekter. Vi kategoriserar detta 

fenomens styrka som framväxande då de artiklar vi använt oss av är varierande. En 

artikel är väl validerad och relevant medan de andra två har relativt lågt empiriskt stöd. 

 

Personal image 

Personlig image handlar om hur man blir uppfattad av sin omgivning men också hur man 

ska uppträda för att passa in eller sticka ut. För att skapa en bra uppfattning för andra 

menar Ariely et al. (2009) att man ska agera ärligt och verkligen stå för det man tycker 

och säger. Teorin styrka utvärderas som framväxande. 

 

Fame 

Att andra människor vet vem en individ är kan för vissa generera en kick menar 

Vansteenkiste et al. (2006).  Detta kan vara i form att ha en hög befattning inom ett 

företag eller att man gör ett bra jobb så andra vet vem man ska vända sig till om hjälp 

behövs. Benabou & Tirole (2003) menar att en strävan efter att bli igenkänd inte är ett bra 
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sätt att motiveras av, vid ett misslyckande kan karriären vara över. Vi har valt att 

utvärdera denna kategori som dominerande då den innefattar samtliga krav.  

 

2.10 Reflektioner över state of the art 

Anledningen till att göra en state of the art är för att veta hur pass väl validerade och 

accepterade artiklarna är och därmed statusen av teorin. Vi har utvärderat flera teorier till 

dominerade utifrån den tidigare beskrivningen. Det kan ha förekommit någon artikel i en 

teori som inte uppvisat dessa kriterier som krävs för att vara dominerande och ändå har 

hela teorin blivit dominerande på grund av övertaget av dominerande artiklar.  

 

Utifrån state of the art utvärderingen har vi kommit fram till att använda oss av SDTs 

modell vad gäller motivation. Detta för att de artiklar som innefattar SDT har hög 

validering och många citeringar (dominerande). SDT-modellen i sig har också 

utvärderats som en dominerande teori varför vi tycker att denna är lämplig att ha som 

grund för arbetet och begreppsförklaringar. SDT har funnits sedan 1970-talet och är 

erkänd inom motivationsforskning och baseras främst på motivationen som kommer 

inifrån individen, den så kallade autonoma motivationen. Motivation in sales har också 

utvärderats som dominerande, därför anser vi att det finns en bra grundforskning att stå 

på vid undersökning inom en säljande organisation. För att skapa ett bidrag till studien 

har vi också valt att använda några av de begrepp som utvärderats som framväxande för 

att kunna presentera någonting nytt. Personal image, financial success och helpfulness är 

tre begrepp som är framväxande och ämnar därför skapa ett bidrag. De övriga begreppen 

inklusive Ryan & Decis artiklar är dominerande varför de lägger en grund för uppsatsen 

så att den baseras på forskningsfronten och är accepterad för forksningssamfundet. 

Motivation beroende på erfarenhet (work experience) utvärderades också som 

framväxande. Därför kan just detta fenomen kring motivation skapa ett bidrag till den 

redan befintliga forskningen och vi har valt att djupare undersöka om erfarenheten på 

arbetsplatsen påverkar motivationen hos anställda. 
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2.11 Modell 

Modellen nedan som vi skapat bygger till största del på Ryan et al. (1999), Kasser & 

Ryan (1996) & Ryan & Deci (2000). Många av de sex underbegreppen är enligt State-of-

the art framväxande teorier men styrks samtidigt från studier av (Williams et al. (2000), 

Ryan et al. (1999) & Schmuck et al. (2000) som har väl validerade forskningsartiklar. 

Några av fenomenen är dock redan dominerande teorier men kan därför också styrka att 

forskningen är i accepterad.  

 

 

 

 

 

Motivationen hos anställda påverkas av om den anställde motiveras autonomt eller 

kontrollerat. Den påverkas också beroende på hur länge den anställde arbetat på 

arbetsplatsen. Dessa tre variabler bidrar därmed till den anställdes motivation. Andra 

variabler som bidrar har vi nu bortsett från i denna modell för att studien ska vara 

relevant mot syftet. Dessa tre är gråa och streckade i modellen, behovet av framgång, 

Figur 2.2 Motivationens uppkomst (egen) 
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strävan mot egna mål och strävan mot organisationens mål. Underliggande den autonoma 

delen, ligger de tre autonoma begrepp som ger upphov till den autonoma motivationen 

hos en individ. Dessa ligger till grund för att undersöka om den anställde motiveras 

autonomt. De tre begreppen (faktorerna) påverkar den autonoma motivationen som i sin 

tur, beroende på hur erfaren den anställde är, påverkar den anställdes motivation i sin 

helhet. Samma princip gäller den kontrollerade delen, de tre underliggande faktorerna 

påverkar den kontrollerade motivationen som i sin tur, beroende på erfarenhet, påverkar 

den anställdes motivation. Den tredje och sista variabeln ämnar vi att undersöka om den 

påverkar motivationen, vi förutsätter detta efter teorigenomgången. Motivationen 

uppkommer genom något av de sex underliggande begreppen som är autonom eller 

kontrollerad motivation. Denna motivation uppkommer olika för olika individer och 

beroende på hur erfaren den anställde är, kan samma faktor betyda olika motivation för 

respektive anställd. Därför är erfarenheten en beroende variabel för motivationen oavsett 

om den anställde motiveras autonomt eller kontrollerat. 

 

Dessa sex underbegrepp kommer vidare att undersökas för att öka förståelsen för olika 

motivationsfaktorers förekomst hos oerfarna respektive erfarna anställda inom säljande 

organisationer.  

 

2.12 Forskningsfrågor 

 Finns det några samband eller skillnader mellan erfarna respektive oerfarna 

anställda gällande motivationsfaktorer och huruvida de motiveras av autonoma 

och/eller kontrollerade sådana? 

 Påverkar den anställdes erfarenhet på arbetsplatsen dennes motivation? 
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3. Metod 

 I detta avsnitt presenteras hur vi gått till väga för att genomföra undersökningen. Vi 

motiverar vilken typ av studie vi använt, hur datainsamling genomförts, hur 

respondenterna valts ut samt vilka kvalitetskrav som behövs för att studien ska ses som 

vetenskaplig. 

       

 

3.1 Undersölningsdesign 

Vi har valt att utföra intervjuer på fem anställda i tre olika företag. För att kunna samla 

den informationen som vi önskar har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer för att 

kunna utgå från de begrepp som vi behandlar i referensramen. Semi-strukturerade 

intervjuer innebär att respondenten har relativt fritt ord att svara medan frågorna är inom 

specifika teman Bryman & Bell (2005:363). Detta metodval ger oss således en kvalitativ 

studie. Kvalitativa studier är systematiskt för att försöka förstå ett specifikt fenomen 

vilket vi också vill göra Brantlinger, Jimenez, Klingner, Pugach & Richardson (2005).  

Valet av tre företag innebär samtidigt en flerfallstudie, som skapar en bättre 

generaliserbarhet för undersökningen. Bryman & Bell (2005:72) menar att en fallstudie 

lämpar sig väl för kvalitativa studier där man vill undersöka ett specifikt fall, som till 

exempel en särskild organisation. De menar även att med denna undersökningsdesign kan 

problemet eller fallet innehålla flera olika angreppssätt och skapa ett bredare material för 

tolkning och därmed ett mer generaliserbart resultat. Genom att vi använder tre olika 

organisationer inom den säljande kategorin kan vi nå djupare och hitta ett bredare 

perspektiv för branschen. 

 

Många tidigare studier angående kontrollerad och autonom motivation har använt sig av 

kvantitativa metoder, varför vi finner det intressant att istället gå in mer på djupet hos 

olika individer för att se mer en helhet av deras perspektiv kring motivation på 

arbetsplatsen.  Vi anser också att kvalitativ formning lämpar sig framförallt i den 

utsträckningen vad gäller att kvalitativ forskning lägger fokus på att förstå den sociala 

verkligheten i en viss miljö och att vårt syfte är att skapa en förståelse för fenomenet 
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Bryman & Bell (2005:298). Då vår studie i enighet med syftet bygger på, är att undersöka 

den verkliga motivationens art på arbetsplatser inom säljande organisationer. 

 

3.2 Datainsamling 

Nedan beskriver vi hur vi har gått tillväga samt hur vi har gjort urvalet. Det framgår även 

hur den insamlade data har behandlats 

3.2.1 Praktiskt utförande 

Intervjuerna är utförda på plats hos företagen där vi båda deltagit. För att anpassa oss till 

de anställda och visa dem respekt, valde vi att sitta på företaget en hel dag för att de 

anställda som fick tid över lätt skulle kunna komma till oss för att genomföra intervjun. 

På så vis fick vi snabbt ihop det antalet respondenter vi eftersträvade. Innan vi besökte 

företagen hade vi presenterat idén samt visat intervjuguiden för en av cheferna på 

arbetsplatsen som varit väldigt tillmötesgående med att ha oss på plats större delen av 

arbetsdagen. 

 

 Vid själva intervjutillfället har en av oss fört anteckningar på reaktionen hos 

respondenten för att även vid tolkningen av inspelningen senare kunna förstå vad 

respondenten verkligen vill förmedla. Den andre har då ställt frågorna och visat ett 

intresse för respondentens svar. Intervjuerna spelades därmed in för att vi skulle ha en 

möjlighet att transkribera hela intervjun för att sedan bryta ner den till det mest centrala.  

 

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Då vi redan har sex uttalade begrepp som vi vill undersöka men samtidigt vill nå på 

djupet hos respondenten, valde vi att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. 

Bryman & Bell (2005:363) menar att semi-strukturerade intervjuer lämpar sig väl då 

forskningen har ett förhållandevis specifikt tema samtidigt som man vill att respondenten 

skall få svara fritt. Dessutom finns möjligheten för intervjuaren att ställa frågor som inte 

alls finns med i intervjuguiden, om frågan anknyter till någonting som respondenten själv 

sagt. Sandelowsk (2000) menar att användningen av öppna frågor vid semistrukturerade 
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intervjuer leder till en ökad förståelse för vad respondenterna verkligen menar. Vid en 

fallstudie är det särskilt viktigt att ha lite mer struktur på intervjun, ord analysen och 

ordningsföljden framförallt Bryman & Bell (2005:366). Vi har därför också använt oss av 

intervjuguiden som vi utformat. 

 

3.2.3 Transkribering 

Tillvägagångssättet hjälper oss att förbättra vårt minne och dess naturliga begränsningar 

och de halvt omedvetna tolkningar av det som människor säger under en intervju kan 

kontrolleras menar Bryman & Bell (2013:489) 

 

Vi har valt att spela in samtliga intervjuer, detta för att ha möjligheten att gå tillbaka och 

lyssna upprepade gånger på vad och hur respondenter svara på våra frågor. Detta leder till 

att vi kan genomföra en mer noggrann analys av det som är sagt, Bryman & Bell 

(2013:489).   

 

Vi har självfallet frågat samtliga respondenter om samtycke till att spela in. Det finns risk 

med att använda inspelningsinstrument menar Bryman & Bell (2013:490), det för att 

respondenten kan bli orolig och tänka mer på vad den säger än att svara fritt. Dock har vi 

inte stött på problem utan samtliga var villiga att låtas spela in. Den information som vi 

har erhållit som inte är relevant för vår studie har sållats bort. Då intervjuerna närmat sig 

slutet har vi låtit inspelningsinstrumentet fortsätta att rulla eftersom respondenterna 

slappnar av mer i slutet av intervjun och börjar då svara mer fritt menar Bryman & Bell 

(2013:493). Vårt mål efter att intervjuerna har ägt rum har varit att transkribera den 

insamlade data för att ha allt färskt i minnet samtidigt som vi lyssnar på ljudfilerna för att 

kunna återspegla känslan som fanns under intervjuerna. De intervjuerna som är svåra att 

tolka har vi hjälps åt och diskuterat för att se till att båda har samma uppfattning av det 

sagda.  
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3.3 Population  

En population är en enhet som kan bestå av en grupp individer, nationer, städer, företag, 

branscher eller dylikt. Forskaren ska ha en ide om vad och vem som ska studeras, därefter 

definierar forskaren vad som karaktäriserar den grupp menar DePoy & Gitlin (1999:205). 

Den population som vi har valt att undersöka är människor som arbetar i säljande 

organisationer.  

 

I denna tabellfigur presenterar vi hur många personer som aktivt arbetade med sälj år 

2013 i Sverige fördelat på kön.  

 

Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen efter yrke, kön och år  

   

  2012 

1233 försäljnings- och marknadschefer män 11901 

 kvinnor 3537 

3415 företagssäljare män 64531 

 kvinnor 26539 

3419 övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. män 13027 

 kvinnor 8889 

4211 butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. män 3629 

 kvinnor 13823 

5221 försäljare, dagligvaror män 22536 

 kvinnor 47134 

5222 försäljare, fackhandel män 41106 

 kvinnor 66999 

5226 bil-, båt- och husvagnsförsäljare män 4550 

 kvinnor 296 

9110 torg- och marknadsförsäljare män 167 

 kvinnor 78 

Summa   



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

61 

 

Kvinnor      167295 

Män  161447 

Totalt  328742 

Tabell 3.1 Hur många som arbetar aktivt med sälj i Sverige. Statistiska 

centralbyrån (SCB) (2014-03-06) 

 

 

Tabell 3.2 Folkmängd-säljare  

 

3.3.1 Urval 

När vi valde företag kontaktade vi tre olika branscher inom säljande organisationer för att 

skapa generaliserbarhet så mycket som möjligt för studien. Det första företaget, DT 

(Dalarnas tidningar) arbetar med försäljning av annonser med mera i olika medier. De 

anställda arbetar samtliga med delvis provision och delvis fast lön. Företag nummer två 

är Johns Sport som ligger centralt i Mora, där arbetar de anställda efter en grundlön med 

chanser till bonus vid ett långvarigt väl utfört arbete. Fastighetsbyrån är det sista företaget 

vi undersökt, där är alltså alla anställda fastighetsmäklare och arbetar endast under 

provision.  

 

På de tre företagen har vi gjort ett bekvämlighetsurval, där vi intervjuat de anställda som 
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har haft tid och viljan under den dagen vi vistats på företaget Bryman & Bell (2005:377). 

Det är dock inte enbart ett sådant urval då vi intervjuat minst två ”erfarna” anställda och 

två ”oerfarna” anställda, för att sedan göra en sista intervju oberoende av erfarenhet och 

därmed slumpmässig. Detta gjorde vi för att få en bra bild av hur de olika 

motivationsfaktorerna påverkar de olika kategorierna av anställda. Vi ville ha en relativt 

jämn fördelning för att kunna utläsa ett rättvist resultat och knyta an till syftet med att 

undersöka skillnaden i autonom samt kontrollerad motivation hos erfarna respektive 

oerfarna anställda. Vi har också avgränsat oss till fem intervjuer på vartdera företaget, 

detta också för att bättre kunna generalisera resultatet. 

 

Studien ta vidare inte heller hänsyn till ålder eller kön på respondenterna. Detta är inte 

relevant för syftet då det endast ämnar undersöka anställda inom säljande organisationer 

och endast göra skillnad på hur länge den anställde arbetat på arbetsplatsen. Inte heller 

respondenternas befattning kommer att dokumenteras för att samtliga ska få vara 

anonyma som utlovat. Nedan följer tre tabeller som visar antalet år på arbetsplatsen för 

respektive respondent på respektive företag. 

 

Bekvämlighetsurvalet ledde oss till följande respondenter: 

Respondent År på arbetsplatsen 

A1 19 år 

A2 26 år 

A3 1,5 år 

A4 0,5 år 

A5 5 år 

Tabell 3.4 Respondenter Företag A  

 

Respondent År på arbetsplatsen 

B1 15 år 

B2 0,5 år 

B3 1 år 
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B4 14 år 

B5 4 år 

Tabell 3.5 Respondenter Företag B 
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Respondent År på arbetsplatsen 

C1 0,5 år 

C2 12 år 

C3 1 år 

C4 1 år 

C5 37 år 

Tabell 3.6 Respondenter Företag C 

 

3.3.2 Kontrollvariabler 

Vi har valt att göra ett icke randomiserat urval vilket betyder att vi har valt våra 

respondenter utifrån vissa kriterier. För att veta att vi valt ut rätt personer i 

undersökningen har vi använt oss av kontrollvariabler för att kunna säkerhetsställa att vi 

når ut till de förväntade respondenterna Bryman & Bell (2005). För att kvalitetskraven 

ska uppnås är det viktigt att vi endast gör intervjuer på de som är relevant för vårt syfte. 

Därför har vi först pratat med personer som fått svara på kontrollfrågor för att se om de är 

lämpliga att intervjua. För att kunna genomföra studien valdes anställda som är oerfarna 

och erfarna inom säljande organisationer. Syftet är att undersöka anställdas motivation 

och då har vi valt att inte intervjua företagsledare. Vad som är relevant och centralt för 

studiens syfte är följande kontrollvariabler: 

 Att respondenten arbetar inom en säljande organisation 

 Hur länge respondenten arbetat på arbetsplatsen, för att kunna utreda 

skillnader/likheter beroende på erfarenhet 

 Om respondenten arbetat inom en säljande organisation tidigare och då hur länge. 

 Att respondenten är anställd på heltid för företaget, inte är chef eller 

företagsledare så vi vill undersöka anställda. 

 Om den anställde arbetar med delvis/helt provisionsbaserad lön. 

 

3.4 Operationalisering av intervjuguide 

Operationalisering innebär en nedbrytning av de teoretiska begreppen till användbara 

variabler Bryman & Bell (2005). Problematiken med indikatorer för analys vid kvalitativ 
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forskning uppkommer när den insamlande data skall tolkas och analyseras. Det kan då 

vara svårt att anpassa respondentens svar till någon av de redan uppsatta indikatorerna 

Bryman & Bell (2005:304). Därför har vi inte använt oss av några indikatorer. Istället har 

nyckelbegrepp formats efter respondenternas svar i ett senare skede. 

 

Vid formuleringen av frågorna har vi försökt att göra de så tydliga som möjligt för att 

missförstånd inte skall uppstå och vi av misstag ska kunna leda respondenten på något vis 

via vår förklaring. Bryman & Bell (2005:369) menar att frågan skall vara välformulerad 

men samtidigt inte så specifik att den kan hindra alternativa idéer eller tankar hos 

respondenten de viktigaste punkterna är att intervjun är flexibel och att med hjälp av 

denna kan analysen leda till att vi får en insikt i respondentens upplevelse av sin värld 

(ibid). Vi har även utformat öppna frågor så att respondenten får svara fritt. Det finns ett 

fåtal frågor där respondenten skulle kunna svara ja/nej, men då finns det i intervjuguiden 

en följdfråga på denna för att utveckla svaret.  

 

Samtliga av våra frågor är byggda på begrepp som är testade i tidigare studier och har 

fungerat mer än en gång, därför har vi valt att använda oss av dessa begrepp som 

utgångspunkt. Därför har vi också tagit upp dessa begrepp i vår referensram. De engelska 

begreppen översatte vi till svenska likvärdiga begrepp för att ”mäta” samma fenomen 

som dessa studier gjort. Begreppen ska även vara allmänt kända och utesluta tekniska 

termer Bryman & Bell (2005:193). Vi gjorde översättningen enligt tabell nedan. 

 

  

Personal Growth Personlig utveckling 

Relatedness Gemenskap 

Helpfulness Hjälpsamhet 

Fame Berömmelse 

Financial Success Ekonomisk Framgång 

Personal Image Personlig Utstrålning 

Tabell 3.3 Begrepp översatta från engelska till svenska 
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För att samla in de data vi behöver i undersökningen har vi använt oss av en intervjuguide 

som baseras på de tidigare nämnda teoretiska begreppen i tabell 3.3 och som beskriver 

frågan och dennes syfte i tabell 3.4 nedan. Bryman & Bell (2005:192) menar att det kan 

finnas många fördelar med att använda redan ”färdiga” frågor, som till exempel att 

validiteten, reliabiliteten och frågornas utformning redan prövats. Våra frågor bygger 

dock endast på begreppen ur frågorna och inte frågan i sin helhet. Frågorna är 

sammanställda främst från två tidigare studier inom samma fenomen Ryan et al. (1999) & 

Kasser & Ryan (1996).  

 

Vi har systematiskt arbetat för att frågorna ska kommer i en följd där de frågorna på ett 

specifikt ämne kommer efter varandra. Viktigaste vid intervjuer är att frågorna ställs så 

att respondenten förstår frågorna och dess innebörd samt att de ställs utifrån individens 

kunskapsområde, Bryman& Bell (2005:363). Alla är inte lika insatta i ämnet som 

undersöks men frågorna måste kunna tillämpas på samtliga respondenter varför frågornas 

struktur är central. För att göra detta har vi brutit ned varje teoretiskt begrepp och 

omformulerat dessa så att de ska vara enklare för respondenterna att förstå innebörden av 

dem. Anledningen till att vi upprättat en intervjuguide är att det blir lättare för personen 

som intervjuar att ställa frågorna i samma ordning till samtliga respondenter vilket 

påverkar reliabiliteten positivt. Vi använde kontrollvariabler för att veta att vi undersöker 

de som vi vill undersöka, en fråga är hur länge respondenten har arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats, vilket är relevant mot studiens syfte.  

 

Vi utformade sedan två frågor gentemot vartdera begrepp. Varje fråga har också en 

följdfråga där vi ber respondenterna att utveckla svaret eller fråga varför. Detta för att 

inte leda respondenten på något sätt genom att ställa en längre följdfråga Bryman & Bell 

(2005). Då intervjun bygger på öppna frågor kan det bli väldigt omfattande svar av endast 

två stycken frågor för varje begrepp, varför vi valt att endast använda max två. Vi ville 

inte att respondenten skulle fastna för länge i tankarna på ett visst begrepp och inte vara 

mottaglig för nästa fråga. Varje begrepp tar ställning till huruvida personen motiveras 

autonomt eller kontrollerande. Genom att tolka svaren för varje begrepp kan mönster 

upptäckas hos respektive respondent och därmed också hitta samband eller olikheter 
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mellan respondenterna och deras erfarenhet. Sambandet mellan frågorna, begreppen och 

syftet med frågan förklaras i tabellen nedan. 

 

Teoretiska begrepp Referens Fråga Frågans syfte 

Personal Growth Ryan et al. (1999) Upplever du att du 

har utvecklats på din 

nuvarande 

arbetsplats? 

Få veta vad 

respondenten tycker 

att de utvecklas av 

Personal Growth Ryan et al. (1999) Är det viktigt för dig 

med din personliga 

utveckling? – kan du 

utveckla varför du 

känner så? 

Respondentens egen 

känsla om dennes 

utveckling samt att få 

en uppfattning om 

hur viktig den är 

Fame Ryan et al. (1999) Är det viktigt för dig 

att andra anställda 

vet vem du är och 

vet vad du har för 

roll? – varför? 

Drivs respondenten 

av att vara välkänd 

bland sina kollegor 

och få mycket 

uppmärksamhet 

Fame Ryan et al. (1999) Hur skulle du känna 

om du gavs en 

möjlighet till att bli 

befordrad? – kan du 

utveckla det? 

Strävar respondenten 

efter att klättra inom 

organisationen, finns 

det en vilja att sträva 

uppåt 

Helpful Kasser & Ryan (1996) 

  

Är det viktigt att ni 

anställda är 

hjälpsamma mot 

varandra? – ser du 

någon effekt av detta 

på arbetsplatsen? 

Vad tycker 

respondenterna att 

hjälpsamheten bidrar 

till, är den 

resultatinriktad eller 

mot gemenskapen 

Helpful Kasser & Ryan (1996) Kan du beskriva en Behöver någonting 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

68 

 

  situation på din 

arbetsplats där du 

skulle vilja ha mer 

hjälp? 

förbättras inom 

organisationen, inom 

gruppen eller utifrån 

Financial success Ryan et al. (1999) Är det viktigt att ha 

de senaste 

versionerna av 

materiella ting? – 

beskriv någonting 

som är viktigt 

och/eller inte viktigt 

att äga de senaste av 

Är det viktigt för 

respondenten att 

vara uppdaterad med 

det senaste för att 

kunna visa sig med 

detta utåt 

Financial success Ryan et al. (1999) Anser du att din lön 

är motiverande för 

att utföra ditt arbete? 

– beskriv hur en 

förändring av lönen 

skulle påverka dig? 

Driver lönen 

respondenten till en 

god arbetsmoral, 

skulle en förändring 

av lönen påverka 

motivationen 

Relatedness Ryan et al. (1999) Vad innebär 

gemenskap på din 

arbetsplats? 

  

Respondenten får 

fritt får svara vad 

gemenskap betyder 

för att söka 

eventuella faktorer 

som den bidrar till 

Relatedness Ryan et al. (1999) Anser du att ditt 

arbete påverkas av 

gemenskapen som 

finns på 

arbetsplatsen? – 

varför? 

Finns det någon 

effekt av 

gemenskapen på 

arbetsplatsen 
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Image Kasser & Ryan (1996) 

  

Är du angelägen av 

att veta andras 

uppfattning av dig 

som person? Kan du 

utveckla? 

Är respondenten 

mån om vad andra 

tycker om honom 

eller henne 

Image Kasser & Ryan (1996) 

  

Är det viktigt att 

andra uppfattar dig 

på ett speciellt sätt? 

– Beskriv vad du 

skulle vilja/kunna 

göra för att andra ska 

uppfatta dig som du 

själv vill. 

Är respondenten 

villig att ändra sig för 

att skapa en annan 

uppfattning av sig 

själv 

Tabell 3.7 Operationalisering intervjuguide 

 

3.5 Analysmetod 

Kvalitativ datainsamling består av ett väldigt omfattande material att analysera Bryman 

& Bell (2005). De påpekar vikten av att inte gå miste om generaliserbarheten för studien 

genom att fastna i det omfattande materialet. Bryman & Bell (2005) menar att ett bra sätt 

att hantera data på är att lyfta fram det viktigaste från respondenternas svar och sedan 

placera dem under vissa rubriker.  

 

Denna beskrivning härleder oss mot en teori utformad av Philipson (2013), ”Well-

grounded theory”. Teorin är välformad och behandlar de steg som en abduktiv 

analysmetod bör innehålla. Vid det första steget ska intervjuerna transkriberas i sin helhet 

i en matris som sammanställer samtliga respondenters svar för respektive fråga inom 

respektive kluster. På så vis får man en bra översikt för hur respondenterna svarat. 

Därefter komprimeras intervjuerna (respektive cell) till nyckelord för innehållet, det vill 

säga att endast de väsentligaste delarna kvarstår för vidare analys.  
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När nyckelorden är framtagna skapas rubriker som bygger på respondenternas intervjuer. 

Liknande svar förs vidare in under samma rubrik, där rubriken då är en uppsamling för 

liknande svar och alla svar kommer att ligga under någon av de skapade rubrikerna. 

Fördelen med detta är att rubrikerna helt och hållet skapas utifrån materialet och 

respondenternas verklighet, istället för att vara redan utformade från teorin. Detta styrker 

dessutom den abduktiva metoden som innefattar undersökning av såväl verkligheten som 

teorin Bryman & Bell (2005). Vi undersöker teorin och härleder frågor från denna 

samtidigt som vi senare skapar rubriker från verkligheten och knyter dessa samman. När 

all data är sammanställd under rubrikerna söker vi efter mönster i matriserna. 

Detta är en form av kodning och kan innebära vissa problem. Bryman & Bell (2005:461) 

menar bland annat att det sociala sammanhanget kan gå förlorat vid en transkribering och 

att det narrativa flytet i det respondenterna sagt kan försvinna vid fragmentiseringen av 

informationen. Detta var ingen problematik som uppstod särskilt tydligt vid vår analys. 

En av fördelarna med Philipson (2013) Well-Grounded Theory är att allt material finns 

dokumenterat och det var lätt att gå tillbaka för att se vart till exempel ett nyckelord kom 

ifrån. Detta ihop med anteckningarna från intervjuerna gjorde att vi kunde få en bra 

uppfattning och lätt navigera i datainsamlingen. 

 

3.6 Kvalitetskrav 

Nedan diskuteras huruvida de metodval som gjorts påverkat kvaliteten för studien. Det 

berör urvalsmetod, intervjumetod, analysmetod samt operationalisering. 

 

3.6.1 Reliabilitet  

Valet av instrument för att samla in information till en undersökning måste forskare alltid 

ställa sig kritiskt till menar Bell (2005:117), detta för att man ska granska den och kunna 

avgöra om denna metod är tillförlitlig och att man får fram den rätta informationen som 

krävs. Vi valde att genomföra semistrukturerade-intervjuer och upprättade därför en 

intervjuguide där vi dokumenterat hur vi skulle gå till väga. Vi anser att detta höjer 

pålitligheten i undersökningen då vi ställt samma frågor till alla respondenter.  
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Innefattar studien en hög reliabilitet menar Bryman & Bell (2013: 400) att samma resultat 

skulle upprepas vid liknande undersökningar med samma variabler om den sker i 

liknande situation och med samma personer där inga stora förändringar har skett, 

reliabilitet eller pålitligheten är relaterat till den grad man kan lita på de resultat som 

framkommit och om en annan forskare skulle upprepa undersökningen så skulle det gå att 

genomföra, detta kallas även för externreliabilitet och är enligt Bryman & Bell 

(2013:401) nästintill omöjligt att uppfylla i kvalitativa undersökningar. För att öka den 

externa reliabiliteten i undersökningen har vi utformat ett intervjuprotokoll som kan anses 

som ett manus för personen som intervjuar. Samtliga frågor är formulerade ur teoretiska 

artiklar. Detta gör att det finns en validering då frågorna är teoretiskt förankrande, det 

betyder också att det enkelt kan göras liknande studier. Inför varje enskild intervju läste 

vi upp hur intervjun kommer att gå till. Detta gjordes för att samtliga intervjuer skall vara 

så lika som möjligt och att alla respondenter ska ha fått samma information inför 

intervjun. För att få utförliga svar så använde vi oss av följdfrågor, dessa var också 

dokumenterade i intervjuguiden vilket gör att alla respondenter får samma följdfråga 

vilket vi anser öka reliabiliteten i undersökningen. Dock anser Bell (2005:117) att en 

konkret fråga som ges i en situation ger ett svar och samma fråga vid en annan situation 

kan ge ett helt annat svar. I ett sådant tillfälle menar Bell (2005:117) att de denna 

informationsinsamling inte är tillförlitlig då situationerna skiljer sig åt för mycket. Vi har 

försökt att ha en liknande miljö vid samtliga intervjuer för att detta inte ska påverka 

respondenterna och för att vi ska kunna förlita oss på svaren. Detta gjordes genom att vi 

tillhandahöll ett utrymme i affärslokalen där vi ostört kunde genomföra intervjuerna med 

respondenterna.  

 

När all data är insamlad så ska den tolkas, detta kallas enligt Bryman & Bell (2013:401) 

för intern reliabilitet och betyder hur forskarna ska tolka och analysera den insamlade 

data. Vi valde att utgå från Philipson (2013), detta har gjort att vår reliabilitet blivit 

starkare då vi i undersökningen har sammanställt och hittat mönster i den insamlade data 

som vi sedan analyserat. 

 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

72 

 

3.6.2 Validitet  

Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att 

undersöka ett begrepp verkligen undersöker just det specifika begreppet menar Bryman 

& Bell (2013:172), om det istället avser att undersöka någonting annat saknar den frågan 

validitet.  

 

När ett begrepp används i samband med design hänför det sig till i vilken utsträckning 

resultaten är konkreta och speglar det bakomliggande syftet med undersökningen anser 

DePoy & Gitlin (1999:123). Vidare menar dem att validitet rör de kritiska samband som 

finns mellan begreppet och undersökning av det, med det menar DePoy & Gitlin 

(1999:123) att det som undersökningen ämnar ta reda på verkligen tas reda på. Bell 

(2005:118) beskriver att validiteten bör mäta eller beskriva det som forskare påstår och 

att deras tolkningar ska komma från insamlad data. Vi valde att undersöka anställda inom 

tre olika säljande organisationer, vilket stämmer överens med vårt syfte. Vidare gjorde vi 

ett icke randomiserat urval där vi med våra kontrollvariabler har kontrollerat att de 

personer som vi valt att intervjua stämmer överens med vårt syfte, alltså att intervjua 

anställda som är oerfarna respektive erfarna. Detta leder till att vi får en hög validitet då 

rätt personer ingår i undersökningen med den rätta kompetensen att besvara frågorna. 

Bell (2005:118) anser att en fråga som saknar reliabilitet saknar och validitet, dock 

behöver inte validiteten vara hög bara för att reliabiliteten är hög. En fråga kan ge samma 

svar vid olika tillfällen men ändå inte vara ämnad att undersöka det den är avsedd för 

menar Bell (2005:118). 

 

DePoy & Gitlin (1999:127) förklarar att begreppsvaliditeten handlar om i vilken 

utsträckning de begrepp som är undersökningens fokus har operationaliserats på ett 

lämpligt sätt. Begreppsvaliditeten kallas med ett annat ord för teoretiskvaliditet och är 

kopplad till reliabilitet. När samma begrepp ger olika utslag anses det inte reliabelt, vilket 

leder till att det inte heller kan vara ett mått med tillräckligt hög validitet för det 

efterfrågade begreppet menar Bryman & Bell (2913:63–64). Vi har använt ett enkelt 

språk och enkla begrepp i vår intervjuguide för att reducera eventuella oklarheter som 

annars kunnat uppstå hos respondenten. Detta gjordes i samråd med handledare på 
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högskolan i Gävle, där har vi fått tips om hur vi ska kunna förbättra guiden. Det arbetet 

ledde till att intervjuguiden reducerats från oklarheter vilket betydde att vi som intervjuar 

inte behövde förklara de begrepp som används än mer för respondenterna. 
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4. EMPIRI 

Vi presenterar här kortfattat den data vi har fått in från de tre företagen vi valt ut. Detta 

görs i tabeller för att hitta mönster mellan respondenterna. Därefter kommer en kort 

analys för varje företag och avslutas sedan med en kortfattad övergripande analys av 

samtliga respondenter införda i samma tabell. 

        

 

4.1 Tabellernas innebörd 

Tabellerna som vi utformat omfattar ett av vartdera företag samt en summerande tabell 

för alla respondenters svar. Vi har benämnt alla respondenter för respektive företag till 

A1-A5, B1-B5 & C1-C5. Vid en avläsning av tabellerna kan man se att respondenterna 

representerar varsin kolumn och de olika rubrikerna motsvarar rad 2 ihop med 

frågeställningen på rad 1. När en cell är gulmarkerad under i en respondentens kolumn i 

samma rad som en viss rubrik, innebär det att den respondentens nyckelbegrepp tolkats 

till just den rubriken och stämmer väl överens med rubrikens betydelse. Nyckelbegreppen 

från intervjuerna återfinns i (bilaga 2-4) tillsammans med respektive företags tabell. 

Vidare har också samtliga företag och respondenter sammanställas i en sammanfattande 

tabell för att kunna hitta såväl lokala som globala mönster bland alla 15 anställda. Denna 

tabell presenteras innan 4.5 Sammanställning för samtliga respondenter i urvalet, för att 

ge en inblick i hur respondenterna svarat. 

 

4.2 Globala mönster Företag A (Dalarnas Tidningar)  

Dalarnas Tidningar benämns nu med deras anställda som Företag A respektive anställda 

A1-A5. I denna tabell kan vi finna några mönster samtidigt som det i vissa 

frågeställningar i princip helt saknas samband mellan respondenterna. Där vi kan se 

likheter är framförallt mellan respondent A1 & A5, samt även kring flertalet svar från 

respondent A2. Dessa tre respondenter benämns nu som Grupp A1. De övriga 

respondenterna A3 & A4 följs åt genom många frågor och benämns nu för Grupp A2. 

 

Grupp A1 tycker att personlig utveckling är viktig och att de främst vill utveckla sin 
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kompetens. De anser att hjälpsamheten på arbetsplatsen bidrar till sammanhållning 

samtidigt som det bidrar till en effektivare arbetsplats. En befordran skulle de flesta i 

Grupp A1 se som en bekräftelse på ett väl utfört arbete. När vi kommer till gemenskapen 

tycker gruppen att denna innebär att alla ska respektera varandra samt att det blir roligare 

att gå till jobbet när det finns en bra gemenskap. Respondenterna vill till största del bara 

vara sig själva och är inte särskilt villiga att anpassa sin personlighet eller ändra på sig. 

 

Den andra gruppen, Grupp A2, tycker att den personliga utvecklingen är viktig men inte 

lika mycket som den andra gruppen. De vill utvecklas genom nya utmaningar och nya 

uppgifter. De är också mer måna om att andra anställda ska veta vem de är och vad de har 

för roll på arbetsplatsen. Dessutom är de villiga att ändra på sig i vissa situationer, för att 

bli positivt uppfattad. Lönen framhåller Grupp A2 som en motiverande faktor på grund 

av den provisionen som de har möjlighet att tjäna. 

 

4.2.1 Lokala mönster Företag A 

Den personliga utvecklingen är viktig och samtliga anser att de utvecklats på sin 

nuvarande arbetsplats genom branschens utveckling och ökat ansvar framförallt. Flera 

antyder också att kompetensen är av största vikt och att de gärna är delaktiga i 

utvecklingen samtidigt som andra ger sken av att den personliga utvecklingen är relevant 

men anser sig utvecklas genom att stöta på nya utmaningar. Generellt sett ser ändå de 

flesta respondenterna personlig utveckling som en viktig faktor.  

 

Samtliga respondenter i båda grupperna anser att hjälpsamheten på arbetsplatsen på ett 

eller annat sätt är bidragande till resultaten. De antyder framförallt på att hjälpsamheten 

bidrar till sammanhållningen och arbetet mot samma mål, som på sikt leder till bättre 

resultat. Fyra av fem respondenter tycker också att gemenskapen bland kollegorna bidrar 

till arbetsglädje. Den femte respondentens åsikt om gemenskapen är att det viktigaste 

ändå är att alla respekterar varandra och att alla ska ha rätt att bli hörd. Totalt tre av 

respondenterna tycker att gemenskapen på något vis bidrar till en bättre individuell 

prestation på arbetsplatsen. 
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Tre av fem respondenter skulle kunna tänka sig att ändra någonting med sig själv i 

särskilda situationer, för att andra ska få en annan uppfattning om respondenten. Tre 

respondenter uppskattar också konstruktiv kritik om den är befogad och det rör någonting 

viktigt. Vad gäller inkomsten tycker fyra av respondenterna att lönen är motiverande, 

framförallt på grund av det bonussystem som företaget tillämpar. Samtliga av dessa 

respondenter tror också att de skulle arbeta mer ambitiöst vid en löneförhöjning.  

 

4.3 Globala mönster Företag B (Johns Sport) 

Johns Sport benämns nu som företag B och de anställda som B1-B5. Genom denna 

sammanställning finner vi likheter framförallt mellan B1 och B2, som nu benämns Grupp 

B1. De övriga tre respondenterna håller till viss del ihop angående svaren men B4 

hamnar ofta mittemellan varför endast B5 och B3 nedan benämns för Grupp B2 och B4 

benämns inte inom någon av de två andra grupperna.  

 

Grupp B1 anser att hjälpsamheten bidrar till sammanhållningen i gruppen och möjligtvis 

därigenom främjar resultatet. Vidare skulle Grupp B1 önska att det fanns mer hjälp och 

delaktighet att tillgå vid pressade situationer. De skulle också uppskatta en befordring och 

anser detta vara en bekräftelse på väl utfört arbete. De är inte särskilt intresserad av 

materiella ting, de vill enbart kunna utföra sitt jobb med välfungerande verktyg. 

Dessutom är lönen är inte särskilt viktig för Grupp B1, de tycker att arbetsglädjen är 

viktigare. 

 

Grupp B2 anser att det är bristfällande information angående det som den anställde 

förväntas veta. De tycker också att det är relativt viktigt att vara uppdaterad bland 

materiella ting. Gemenskapen bidrar till en ökad arbetsmoral och därmed ett förbättrat 

resultat anser gruppen. De är också villiga att ta kritik om sig själva och kan i stort tänka 

sig att ändra på sig i vissa situationer. 
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4.3.1 Lokala Mönster Företag B 

Samtliga respondenter upplever att de utvecklats på sin nuvarande arbetsplats och 

majoriteten har utvecklats på mer än ett sätt. Fyra av de fem respondenterna anser också 

att kompetens är en av de viktigaste faktorerna för just den personliga utvecklingen. Vad 

gäller inställningen till att andra individer skall veta vem den anställda är, har samtliga 

respondenter svarat att detta är viktigt för att de anställda ska kunna hjälpa varandra. Två 

av respondenterna menar att hjälpsamheten bidrar till bland annat effektivisering och 

därigenom bättre resultat 

 

Att gemenskapen på arbetsplatsen bidrar till trivsel och arbetsglädje är samtliga överens 

om. Fyra av fem tycker också att detta leder till ökad arbetsmoral och resultat. Tre 

respondenter håller också ihop och anser att gemenskapen innebär att respektera samtliga 

och att det blir roligare att gå till jobbet när gemenskapen är god. Endast en respondent 

tycker sig arbeta mer effektivt på grund av det öppna klimatet som gemenskapen bidrar 

till. Endast tre av respondenterna anser att det är viktigt att vara uppdaterad vad gäller 

materiella ting.  

 

Två respondenter är motiverade av sin lön medan de övriga två inte är motiverade på 

grund av att den är för låg och den sista är motiverad på grund av sin provisionsbaserade 

lön. Majoriteten tycker därmed alltså inte att lönen är det viktigaste. Några vill gärna få 

konstruktiv kritik mot sig själva medan två inte alls vill veta andras uppfattning och den 

sista endast vill höra andras åsikter om sin personlighet vid allvarliga problem. Ingen av 

respondenterna har heller svarat att de enbart vill vara sig själv, de kan samtliga tänka sig 

att ändra sin personlighet en aning i vissa situationer.  

  

4.4 Globala mönster Företag C (Fastighetsbyrån) 

Fastighetsbyrån benämns nu som företag C och de anställda som C1-C5. Hos dessa 

anställda finner vi endast ett samband mellan respondenterna C1, C4 och C3. Dessa 

kommer nu benämnas som Grupp C1. De övriga två respondenterna står relativt 

självständiga i många svar och kan inte kopplas samman något vidare. 
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Grupp C1 tycker alla att den personliga utvecklingen är viktig och menar att de främst 

utvecklats genom nya utmaningar och nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen och de skulle 

se en befordran som en bekräftelse på ett väl utfört arbete. De anser vidare att de andra 

anställda bör veta vilka de är för att de ska kunna ta hjälp av varandra. Grupp C1 tycker 

också att hjälpsamheten är viktig för sammanhållningen och att den bidrar till en 

effektivare arbetsplats. 

 

4.4.1 Lokala Mönster Företag C 

Två av de tre i gruppen påpekar att kompetens bidrar till personlig utveckling och detta 

tycker även de övriga två respondenterna varför majoriteten anser att kompetens är en 

viktig faktor. 

 

Majoriteten anser också att det är viktigt att de övriga anställda vet vem den anställde 

själv är och har för roll, för att kunna ta hjälp av varandra. De anser också att denna 

hjälpsamhet bidrar till en effektivisering i arbetet och därmed en bättre arbetsmiljö. Tre 

av fem tycker att hjälpsamheten är särskilt viktig för sammanhållningen i gruppen. 

Endast en av respondenterna önskade att kunna få mer hjälp i vissa situationer, de övriga 

saknade aldrig extra hjälp. Vad gäller sammanhållningen har fyra av fem respondenter 

svarat att gemenskapen på deras arbetsplats innebär att alla respekterar varandra 

samtidigt som de tycker att denna gemenskap bidrar till att det blir roligare att gå till 

jobbet. Endast en av respondenterna har svarat att gemenskapen främjar resultatet. 

 

Flertalet skulle se en befordran som ett kvitto på väl utfört arbete. En respondent har 

svarat att en befordran inte är aktuell på grund av hans ålder varför kodningen på just 

denna fråga uteblivit. Vad gäller vikten av att ha det senaste inom materiella ting råder 

det delade meningar. Lönen däremot anser fyra av fem respondenter är motiverande på 

grund av provisionen.  
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Vid frågan om personligheten och om respondenterna är angelägen om att veta andras 

uppfattning, har samtliga svarat att det på ett mer eller mindre plan finns ett intresse att 

veta detta. Fyra av de fem respondenterna svarar dock att de helst bara vill vara sig själva 

varav tre respondenter totalt kan tänka sig att ändra sin personlighet i vissa sociala 

situationer. 

 

Nedan följer tabellen som beskriver samtliga respondenters svar med globala och loka 

mönster inritade. 

 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

80 

 

 

 

 

 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

81 

 

 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

82 

 

 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

83 

 

 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

84 

 

 

Tabell 4.1 kodning av respondenterna  
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4.5 Globala Mönster för samtliga respondenter 

Denna sammanställning av samtliga 15 respondenter visar vissa tydliga grupperingar. 

Den blåa cirkeln till höger markerad ”A” representerar Grupp 1 och den blåa cirkeln till 

vänster i tabellen markerad ”B” motsvarar nu Grupp 2. Dessa olika grupper tenderar att 

svara relativt liknande i många frågor varför dessa två cirklar utgör de globala mönstren. 

 

Grupp 1 upplever att den personliga utvecklingen stimulerats genom att branschen har 

utvecklats medan Grupp 2 främst utvecklats genom nya utmaningar och nya 

arbetsuppgifter. Vad gäller den personliga imagen har de allra flesta i Grupp 1 har svarat 

att de vill vara sig själva, de är inte särskilt benägna att ändra på sig själva. Grupp 2 

däremot tenderar att vara beredd att ändra på sig i vissa situationer och vill gärna bli 

uppfattad på ett positivt sätt. Vad gäller sammanhållningen tycker Grupp 1 att denna 

främst innebär att alla respekterar varandra och bidrar till arbetsglädje. Grupp 2 tycker 

också att den bidrar till arbetsglädje men tycker också framförallt att den bidrar till 

resultat genom att man jobbar för varandra mer. Båda grupperna tycker vidare att 

hjälpsamheten på arbetsplatsen är en stark bidragande faktor till gemenskapen. 

 

För analysens värde presenterar vi nu ett medel av antalet år på arbetsplatsen för 

respektive ovan nämnd grupp. 

Grupp 1 (högra delen av tabellen), respondent A2-C5 har i medel arbetat: 

26+15+0,5+0,5+14+5+19+37= 14,6 år 

Grupp 2 (vänstra delen av tabellen), respondent A4-B5 har i medel arbetat: 

0,5+1,5+1+12+1+1+4= 3 år  

 

4.5.1 Lokala Mönster 

(Cirkel 1) visar att det är flera respondenter som anser att de utvecklats i takt med 

branschen samtidigt som nästan lika många respondenter svarat att de utvecklas genom 

nya uppgifter och utmaningar (cirkel 2). Vidare är 11 av 15 respondenter överens om att 

kompetens är en viktig faktor som bidrar till den personliga utvecklingen (cirkel 3). 

Samma mängd respondenter har också svarat att det är viktigt att andra anställda vet vem 
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han eller hon är och har för roll på arbetsplatsen, då de ser detta som en fördel för att 

kunna ta hjälp av varandra (cirkel 4). Samtidigt tycker fåtalet respondenter att det endast 

är relevant att de närmaste kollegorna är medvetna om vem de är. 

 

Frågan som behandlar huruvida den anställda skulle känna vid en befordran, har flest 

respondenter svarat att det skulle vara en bekräftelse på ett väl utfört arbete. Det finns 

dock inget tydligt mönster men det är endast 3 av 15 respondenter som svarat att detta är 

vad man strävar efter. 

 

Hjälpsamheten på arbetsplatsen har de flesta respondenterna svarat att den främst främjar 

sammanhållningen i gruppen och att det effektiviserar arbetet samt bidrar till en bättre 

arbetsmiljö. Ett fåtal har påpekat att det bidrar till bättre resultat men övergripande tycker 

majoriteten att hjälpsamhet bidrar till en bättre arbetsmiljö och sammanhållning. Några 

respondenter har svarat att det aldrig saknar hjälp i sitt arbete, medan ungefär hälften av 

respondenterna saknar information som kommer från ledningen i vissa lägen. Det finns 

alltså en brist kring informationen utanför gruppen. 

 

Spridda svar finns det också bland tycket för hur viktigt det är att ha det senaste inom 

materiella ting men majoriteten tycker mer eller mindre att det kan finnas en vits i att vara 

uppdaterad. Den andra frågan rörande ekonomisk framgång som behandlar lönen, visar 

att 12 av 15 respondenter är eller tror att de skulle bli mer motiverade av sin lön. Lönen 

tenderar att vara viktig samtidigt som fyra respondenter tycker att arbetsglädjen är 

viktigare än deras lön. 

 

Gemenskapen skapar trivsel och arbetsglädje tycker majoriteten. De menar att 

gemenskapen även innebär att man ska respektera samtliga och att gemenskapen bidrar 

till att det blir roligare att gå till arbetet (cirkel 5). Sju av respondenterna tycker också att 

gemenskapen leder till en ökad arbetsmoral och därmed bättre resultat. I stort är det ändå 

det sociala som framhålls i frågan om gemenskap. 
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Det var endast tre respondenter som inte ansåg sig ha något intresse av att veta andras 

uppfattning om dem som person. Resterande 13 respondenter vill veta vad andra tycker 

men majoriteten vill helst veta detta då i form av konstruktiv kritik (cirkel 6). Det råder 

delade meningar om huruvida respondenterna skulle vara villiga att eventuellt ändra 

någonting i sin personlighet för att uppfattas på ett speciellt sätt. (Cirkel 7) pekar på att 

ungefär hälften av respondenterna helst bara vill vara sig själv medan (cirkel 8) beskriver 

motsatsen att respondenterna kan tänka ändra på sig. Det är en relativt jämn fördelning 

vad gäller denna fråga. På den sista öppna frågan är det också relativt jämnt mellan vad 

som specifikt motiverar respondenterna. Gemenskapen, kundkontakten och den 

personliga utvecklingen står i fokus. 

 

Sammanfattningsvis tycker majoriteten av respondenter att den personliga utvecklingen 

och gemenskapen är viktig. De allra flesta är också angelägna om att veta andras 

uppfattning om dem som personer. Den sista faktorn som framkommer är lönen och att 

den är viktig på ett eller annat sätt. 
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5. Analys 

Detta kapitel ämnar skapa en mer övergripande analys av föregående kapitel där vi har 

delat in respondenterna i två grupper som var beroende på erfarenhet på arbetsplatsen, 

detta kopplas ihop med den tidigare teorin som återfinns i studien. Först presenteras 

detta i form av de två motivationsfaktorerna för att sedan gå djupare med att analysera 

varje aspiration. 

       

 

5.1 Autonoma motivationsfaktorer 

Judge & Bono et. al (2001) & Ryan & Deci (2008) menar att motivationen bör komma 

inifrån för att en anställd ska uppleva arbetsglädje och därmed generera förbättrade 

resultat för organisationen. Många av respondenterna har uttalat sig snarlikt detta 

uttalande, både när frågan om såväl gemenskap som hjälpsamhet ställdes. 

Respondenterna i allmänhet tyckte framförallt att båda dessa faktorer bidrog till 

arbetsglädje och därmed en högre arbetsmoral, effektivitet och ett bättre resultat. Ryan et 

al. (2001) & Steers, Mowday & Shapiro (2004)  menar att gemenskapen med andra bidrar 

till just en förstärkt motivation till arbetsuppgiften och effektivare anställda. McClelland 

(1985) menar också att samhörigheten med andra i samband med behovet av framgång är 

vad som genererar resultat. Gemenskapen är nödvändig för ett välbefinnande och 

individer behöver känna att andra bryr sig om dem mer än på ett arbetsmässigt plan Ryan 

& Deci (2000). Vid frågorna gällande gemenskap har 80 % av respondenterna svarat att 

denna bidrar till arbetsglädje och där fem av dessa också berättat om hur viktig och 

bidragande det är att få och vara mer än kollegor på arbetsplatsen. De menade att man 

kunde få vänner också. Ett citat från en av respondenterna är till exempel ”Det blir 

mycket roligare att gå till jobbet när man kan vara vänner och inte bara kollegor”.  

Respondenterna har inte varit lika enade vid frågan rörande hjälpsamheten på 

arbetsplatsen. De flesta tyckte att det var viktigt framförallt för gruppens 

sammanhållning, vilket gjort att frågan ofta letts in på gemenskapen och tappat fokus från 

begreppet hjälpsamhet. Respondenterna har därför antytt att hjälpsamheten bidrar till 

gemenskapen som i sin tur bidrar till motivation och resultat. Vi har tidigare i vår 
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referensram nämnt att Gebauer et al. (2008) menat att sambandet mellan hjälpsamhet och 

motivation inte finns.  

 

Hackman & Oldham (1976) menar att en anställds prestation på arbetet är absolut 

beroende av dennes personliga utveckling. För majoriteten av respondenterna har också 

just denna motivationsfaktor varit en av de mest omtalade vad gäller att vara motiverad.  

Vanliga citat har varit att sin personliga utveckling är väldigt viktig, framförallt sin 

kompetensutveckling, som är av största vikt för att kunna utföra sitt arbete och leverera 

korrekta svar till sina kunder. Kompetens är också ett av de tre grundläggande behoven 

för motivation enligt SDT-modellen Ryan & Deci (2008). De respondenter som ansett att 

just detta varit viktigt har också upplevt att de haft en personlig utveckling på sin 

arbetsplats genom olika former och är motiverade till att utföra sitt arbete. Ryan & Deci 

(2000) menar att anställda som upplever en personlig utveckling också främjar sin egen 

motivation.  

 

5.2 Kontrollerade motivationsfaktorer 

Levin et al. (2012) menar att kontrollerad motivation kan vara positivt framförallt inom 

säljande organisationer. Våra respondenter har framfört två motivationsfaktorer inom 

denna kategori som viktiga enligt vår analys. En av de mest omtalade faktorerna bland 

majoriteten är lönen som ofta varit en positiv faktor på grund av provisionen eller 

bonusen. Ett citat är bland annat ”Att ha en provisionsbaserad lön gör att man hela tiden 

är på tårna och arbetar hårt”.  Ett annat citat är också ”Jag tycker att min lön är 

motiverande, dock anser jag att provisionen som löneform kan vara stressande”.  Det är 

endast två av samtliga respondenter som inte ansett att lönen varit viktig på något sätt. 

Lönen spelar alltså en stor roll. Många forskare som Ryan & Deci (2008), Osterloh & 

Frey (2000), Judge et al. (2001) och Moller et al. (2006), menar att motivationen ska vara 

autonom för att främja välbefinnandet och motivationen på arbetsplatsen. Michaelson 

(2005) hävdar däremot att vad som är viktigt är att de anställda är motiverade, inte vad de 

motiveras av. Ryan & Deci (2008) menar att kontrollerad motivation ”förstör” och 

reducerar en individs autonoma motivation genom att ta fokus från denna. När vi gör vår 
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analys kan vi konstatera att flertalet av respondenter som sagt att lönen är viktig också 

sagt att såväl gemenskapen som den personliga utvecklingen är viktig, om inte ännu 

viktigare än lönen. Därför vill vi avfärda detta resonemang om att kontrollerad 

motivation enbart är negativ som många påstår. Istället är det ett bättre resonemang som 

Michaelson (2005) för där han menar att en anställd optimerar sina förutsättningar genom 

att motiveras såväl autonomt som kontrollerat. 

 

Den andra kontrollerade faktorn som uppmärksammades bland majoriteten var den 

personliga imagen. Det var enbart tre respondenter som saknade intresse för att veta 

andras uppfattning om dem som person och enbart fyra respondenter var inte villiga att 

ändra på sig för ens vissa social situationer. Detta får därför ses som att majoriteten av 

respondenterna motiveras av denna kontrollerade faktor. Bakomliggande orsak var oftast 

att personen egentligen ville utvecklas som person. Ett citat är ”Jag vill alltid bli bättre 

som människa, jag vill utvecklas och därför vill jag veta vad jag gör dåligt så att jag kan 

förbättra det”. Ett annat citat var också ”Att kunna anpassa mitt humör mot kunderna 

bidrar till att jag kan vara mer hjälpsam och trevlig”. För att bli en bra säljare måste 

säljaren kunna anpassa sig till den stundande situationen Weitz et al. (1986). När 

respondenterna var villiga att ändra på sig, var det riktat mot att förbättra just kundvården 

och det lämpar sig framförallt inom en säljande organisation.  

 

Berömmelse och frågan om hur viktigt det var att andra anställda visste vem personen 

var, svarade de allra flesta att detta endast var relevant för att de anställda skulle kunna ta 

hjälp av varandra. Därför relaterar denna analys begreppet berömmelse till 

hjälpsamheten. Samtidigt var inte heller frågan angående befordran särskilt 

uppmärksammad. Vansteenkiste et al. (2006) menar att en person som motiveras av 

berömmelse, skulle få en slags kick av att andra vet vem den anställde är och att en 

befordran är absolut eftersträvande. Respondenterna i denna studie har konstaterats att 

inte vara motiverade av berömmelse.  
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Figur 5.1 Motivation (egen)  

 

Gebauer et al. (2008) menar att det saknas samband mellan hjälpsamhet och motivation. 

Efter att vi analyserat all data konstaterade även vi att hjälpsamheten mer var kopplad till 

samhörigheten än till själva motivationen i sig. Därför valde vi att göra om modellen med 

en ny gren från samhörighet istället för den autonoma grenen. Vi kan nu knyta an till 

Gebauers med fleras resonemang. Berömmelse anser vi inte att respondenterna 

eftersträvar alls varför denna plockats bort från modellen. 

 

5.3 Motivationsfaktorers förekomst beroende på erfarenhet 

Vid resultatet kunde två grupper identifieras bland samtliga femton respondenterna. Den 

ena gruppen benämns fortfarande som Grupp 1 och har ett medel på antal år på 

arbetsplatsen som är 14,6 år medan Grupp 2 har 3 år som medel. Gränsen för när en 

anställd blir erfaren har vi fastställt till sju år med stöd från Maranto & Rodgers (1984) 



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

92 

 

som i en liknande studie använt sig av just sju år som gräns för att vara erfaren. Därför 

kan nu Grupp 1 ses som erfarna anställda samt Grupp 2 som oerfarna. Det finns självklart 

undantag i de båda grupperna men vi har valt att generalisera de två grupperna på grund 

av de stora skillnaderna som uppkom vid beräkningen av medelvärdet av antalet år på 

arbetsplatsen. 

 

5.3.1 Personlig utveckling  

Denna motivationsfaktor skiljer sig mellan Grupp 1 och Grupp 2 i frågorna. Grupp 1, 

som är de erfarna, menar att de främst utvecklats i takt med branschen då denna 

förändrats så pass mycket under deras arbetstid medan Grupp 2 anser sig utvecklas 

genom nya utmaningar och nya arbetsuppgifter. Maranto & Rodgers (1984) och Osterloh 

& Frey (2000) menar att anställda som arbetar en längre tid på arbetsplatsen borde 

stimuleras med nya arbetsuppgifter för att inte avstanna sin personliga utveckling. Vilket 

det verkar som de båda grupperna gjort men på olika sätt. Ett citat från Grupp 1 

”Branschen har förändrats mycket under min tid här vilket har gjort att jag också fått lov 

att hänga med i utvecklingen”. En av de yngre respondenterna från Grupp 2 ”Jag tror att 

man behöver stimuleras i arbetet och ha variation och nya utmaningar för att inte stanna 

upp i utvecklingen”. McClelland (1961) menar att detta behov av framgång och personlig 

utveckling kommer autonomt från individen och är nödvändigt för att skapa framgång 

och utveckling på arbetsplatsen. Kafner & Ackerman (2004) menar också att de 

viktigaste motivationsfaktorerna för en nyanställd är sin egen insats och tid för uppgiften. 

Som ny på arbetsplatsen ökar dessutom motivationen snabbt det första året då den 

anställda ständigt vill lära sig mycket och är öppen för det Maranto & Rodgers (1984).  

 

Grupp 1 som ansåg sig motiveras genom branschens utveckling, ansåg också att 

kompetens var den viktigaste faktorn vid personlig utveckling. Kafner & Ackerman 

(2004) anser också att kompetens är den viktigaste motivationsfaktorn för erfarna 

anställda. Kompetens bidrar vidare till självsäkerhet och utveckling för individen Ryan & 

Deci (2000). Detta kan innebära såväl erfarenheter som nya kunskaper för de anställda 

respondenterna. Seo & Barrett et. al (2004) menar vidare att det finns fördelar för erfarna 
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anställda om de är kompetenta, de kan då avvärja alternativt framkalla en specifik utgång 

på grund av sina tidigare erfarenheter. Detta skulle inte någon från Grupp 2 kunna dra 

lika stor nytta av då de saknar erfarenhet. Endast fåtalet från Grupp 2 har svarat att det är 

kompetens som är personlig utveckling för dem. Istället vill de kunna mäta sin utveckling 

och ständigt lära sig nya saker. 

 

5.3.2 Gemenskap  

Gemenskapen bidrar till trivsel och arbetsglädje anser nästan alla respondenter. Grupp 1 

har dock ytterligare en tolkning som sticker ut. De menar att gemenskapen framförallt 

också är att respektera varandra samtidigt som den bidrar till en roligare arbetsplats. 

Någonting som inte nämns speciellt i Grupp 2, de är mer resultatinriktade och menar att 

gemenskapen bidrar till resultat och effektivitet. Resultat och effektivitet hör hemma i 

den kontrollerade kategorin Ryan & Deci (2008). Att vilja trivas bland sina kollegor på 

arbetsplatsen innebär en autonom motivationsfaktor. Ett citat från Grupp 1 är ”Att man 

kan prata med varandra även om personliga saker, att man även kan bli vänner och inte 

bara kollegor”. Cox et al. (2009) menar att individer som motiveras autonomt vill känna 

samhörighet med andra individer även på ett personligt plan. De erfarna i Grupp 1 

eftersträvar detta. Kafner & Ackerman (2004) menar att arbetsglädjen är någonting som 

värdesätts högre hos de erfarna anställda än de nyare. 

 

Grupp 2 däremot som söker resultat, motiveras av de kontrollerade mer än de erfarna. 

Citat grupp 2 ”När många personer är delaktiga vill man arbeta hårdare vilket leder till 

ett bättre resultat”. Respondenten med flera arbetar hårdare för att flera närvarar. Moller 

et al. (2006) menar när man utför en uppgift för någon annans skull, motiveras man av 

kontrollerade faktorer. Samtidigt tycker även den oerfarna gruppen, Grupp 2, att 

gemenskapen bidrar till arbetsglädje varför man inte helt kan förkasta att de motiveras 

autonomt på denna punkt. Osterloh & Frey (2000) menar tvärt emot denna analys och 

hävdar att de erfarna på en arbetsplats tenderar att motiveras av kontrollerade faktorer.  
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5.3.3 Hjälpsamhet 

Både Grupp 1 och Grupp 2 menar att hjälpsamheten mellan kollegorna leder till en bättre 

sammanhållning. De är även överens om att det som eventuellt saknas eller är bristfällig, 

är den information som kommer utifrån från till exempel ledningen. Såväl de oerfarna 

som de erfarna hänvisar till att hjälpsamheten är en form av sammanhållningen och  att 

den endast brister när hjälp ska komma från någon annan stans än gruppen själv. Därför 

är också modellen ovan ändrad och sammanställd med gemenskapen och inte en direkt 

bidragande faktor till motivationen. 

”Vi täcker upp för varandra och det leder till en bra stämning” Grupp 2 

”Det blir trevligare på arbetsplatsen om alla hjälps åt även med varandras uppgifter” 

Grupp 1 

Båda citaten är en bra beskrivning och sammanfattning över de svar vi fått och riktade 

mot gemenskapen. 

 

5.3.4 Ekonomisk framgång  

Det uppkommer inte några direkta samband eller olikheter bland de två grupperna inom 

detta fenomen. Majoriteten anser att lönen är motiverande på något sätt eller att deras 

ambitionsnivå skulle öka om lönen höjdes. Det går således inte att upptäcka några 

skillnader i hur viktig ekonomisk framgång är beroende på erfarenhet i organisationen. 

Osterloh & Frey (2000) menar att vad som är relevant när man tittar på erfarna och 

oerfarna anställda är andra det aspekter i första hand så som kunskap och personlig 

utveckling som är de största skillnaderna. Vilket vi också kunde se och har diskuterats 

ovan. 

 

5.3.5 Personlig Image 

I Grupp 1 har majoriteten svarat att de bara vill vara sig själva och att de gärna inte ändrar 

på sin personlighet. Grupp 2 däremot är mer öppna för att ändra sig i vissa sociala 

situationer, för att passa in eller bli uppfattad på ett speciellt sätt. Ryan & Deci (2000) 

menar att erfarna på arbetsplatsen blir mer självsäkra genom åren. Denna stärkta 

självkänsla kan bidra till att de erfarna ”vågar” vara sig själv i alla situationer. Ett citat 
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från Grupp 1 är ”Jag måste få vara den jag är, annars mår man inte bra” medan Grupp 

2 använde sig av citat som ”Ja alltså man vill ju att andra människor ska tycka positivt 

om en själv”. Vilket visar på lite mer osäkerhet från den oerfarna gruppen. Ett samband 

finns också mellan Grupp 2 och deras strävan efter resultat i många lägen. Detta 

resultatfokus mot de mål som de eftersträvar innebär att de måste kunna anpassa sig mot 

målet. Målfokusering leder till ett förändrat och anpassat beteende på vägen och skapar 

en stark motivation till uppgiften när man antagit målet Latham & Yukl (1975) och Ryan 

& Deci (2000). De oerfarna verkar vilja ha fokus på sitt mål mer än de erfarna och är 

därför beredda att ändra sig själva för att nå deras ambitioner. Studier visar också att 

nyanställda tenderar att öka sin motivation och produktivitet avseendevärt det första året 

Maranto & Rodgers (1984). Levin et al. (2012) menar att det finns fördelar med att 

säljare är kontrollerat motiverande, då det främjar resultat eftersom motivationen redan 

finns i form av till exempel en belöning.  

 

5.3.6 Berömmelse 

Vi har valt att ta bort fame som motivationsfaktor då ingen av respondenterna ansåg sig 

bli speciellt motiverad av att andra personer vet vem man är eller har för roll. Samtliga 

respondenter anser dock att det är bra om övriga kollegor vet vem man är och vilken roll 

inom företaget en individ har, dock är detta för att de övriga ska veta vem man ska fråga i 

vissa situationer men inte att det har någon effekt på motivationen. Vansteenkiste et al. 

(2006) beskriver situationer där personer får en kick av att andra vet vem man är, detta är 

inte fallet i denna studie då samtliga enbart är intresserade av att veta vad alla kollegor 

gör för att kunna ta hjälp. Det var heller inte många respondenter som strävade efter att 

bli befordrade, Benabou & Tirole (2003) anser att strävan efter att klättra inom ett företag 

kan vara förödande för en karriär om individen, detta om individen går miste om en trodd 

befordran då motivationen sjunker kraftigt.  
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för motivationsfaktorers förekomst 

hos erfarna anställda respektive oerfarna inom säljande organisationer. Det var också med 

avseende på livsmål och välbefinnande vilket ledde till de sex motivationsfaktorerna: 

Personlig utveckling, hjälpsamhet, social samhörighet, personlig image, berömmelse och 

ekonomisk framgång. Forskningsfrågorna behandlade även autonoma och kontrollerade 

motivationsfaktorer samt om erfarenheten på arbetsplatsen påverkar de anställdas 

motivation. Analysen har visat att vad som är de centrala faktorerna till motivation inom 

säljande organisationer hos anställda är den personliga utvecklingen, lönen, sin 

personliga image samt gemenskapen på arbetsplatsen. Mest omtalad av de alla var 

gemenskapen som betydde arbetsglädje i någon form hos samtliga respondenter.  

 

Två grupper vid analysen upptäcktes där den ena gruppen kan ses som oerfaren och den 

andra som erfaren. Det fanns ofta tydliga mönster och därför finns det en del skillnader 

gällande motivationsfaktorer beroende på erfarenhet på arbetsplatsen. Den erfarna 

gruppen satte gemenskapen före det mesta och tyckte att den bidrog till att det blev 

roligare att gå till jobbet. De oerfarna tyckte delvis detsamma men var också inne på att 

gemenskapen kunde generera resultat för att man villa kämpa för varandra. Generellt sett 

var också den oerfarna gruppen mer resultatinriktade. 

 

De erfarna eftersöker mer det sociala men samtidigt var båda grupperna till största del 

motiverad av sin lön. Därför kan man inte säga att de erfarna endast motiveras autonomt 

eftersom att lönen faktiskt också var viktig för dem. Däremot kan man dra slutsatsen att 

de erfarna till största del motiveras av autonoma faktorer då man också kunde utläsa att 

den personliga utvecklingen var oerhört viktig för dem. De ville samtliga utvecklas och 

ständigt vara kompetenta på sitt område i takt med att branschen utvecklas, detta kan 

jämföras med Stewardship theory där de anställda tar organisationens mål som sina egna 

vilket i detta fall är att utvecklas för att kunna följa branschens framfart. De erfarna ansåg 

också att gemenskapen är viktigt vilket stämmer överens med denna teori om att det ska 

finnas en samhörighet mellan chefer och anställda som strävar mot samma mål, att 

utveckla och skapa en trevlig arbetsplats. De erfarna tyckte inte heller att befordran som 
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är en kontrollerad motivationsfaktor, var särskilt relevant. Slutsatsen blir därför att de 

erfarna inom säljande organisationer till största del motiveras av autonoma faktorer där 

personlig utveckling, gemenskapen och att vara sig själv (personlig image) är de 

viktigaste för den gruppen. Detta stämmer överens med Ryan & Decis SDT-modell där 

den anställde främst vill motiveras autonomt, men att det krävs vissa inslag av 

kontrollerad motivation också. SDT-modellens tre grundfaktorer för att uppnå motivation 

och välbefinnande är just social samhörighet gemenskap, kompetens och 

självbestämmande vilket direkt kan kopplas till de erfarna respondenternas tre viktigaste 

faktorer som nämnts ovan. Sammanfattningsvis passar den erfarna gruppen väl in under 

SDT-modellens teori. 

 

De oerfarna var också mån om sin personliga utveckling men även här var det mer 

resultatinriktat. De ville ha nya utmaningar och nya arbetsuppgifter för att utvecklas. 

Detta får dock ändå ses som en autonom motivationsfaktor eftersom att de värdesätter 

personlig utveckling högt. Detta kan ses som ett anslag ifrån Agency theory där individen 

arbetar främst för sin egen vinning, att utvecklas för att kunna prestera ett bättre resultat 

vilket ger de personerna som arbetar med provision en högre lön. Att använda belöningar 

i form av pengar är ett sätt att motivera anställda att prestera bättre enligt denna teori. En 

annan skillnad mellan grupperna återfinns där de oerfarna inte fullt ut endast vill vara sig 

själva, de kan tänka ändra på sig i vissa situationer för att passa in eller bli uppfattade på 

ett särskilt sätt. Detta innebär att de tycker att sin personliga image är viktig och 

motiveras därför av denna kontrollerade motivations-faktor. De oerfarna ser denna 

motivationsfaktor som mycket viktigare än de erfarna som knappt värdesätter denna alls. 

Det finns också ett större intresse hos de oerfarna för befordring men inte heller här är det 

särskilt starkt. Det förstärker ändå lite mer de kontrollerade motivationsfaktorernas 

förekomst hos de oerfarna, att ett intresse ändå finns. 

  

Lönen är nämnd ovan precis som gemenskapen, där båda dessa motivationsfaktorer leder 

till de kontrollerade faktorerna främst genom viljan att uppnå resultat via gemenskapen, 

samt lönen som är en renodlad kontrollerad faktor. Det är dock också i detta fall omöjligt 

att säga att de oerfarna enbart motiveras av kontrollerade faktorer. Det finns inslag av 
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autonom motivation också bland annat vid frågan om hjälpsamhet där de anser att detta 

bidrar främst till sammanhållning i gruppen. De tycker heller inte att man nödvändigtvis 

måste ha det senaste inom materiella ting, även om vissa kan tycka att det är viktigt 

också. Sammanfattningsvis är det resultatet som driver den oerfarna gruppen, men även 

gemenskapen bidrar till resultat anser de, vilket kan kopplas samman med McClellands 

teori att individen har ett behov av att prestera och se resultat. McClellands teori stämmer 

väl in på hur de oerfarna respondenterna analyserats även vad gäller samhörighetsbehovet 

som McClellands teori behandlar. Därför stämmer den bättre in på beskrivningen av 

oerfarna anställdas motivation än vad SDT gör. SDT-modellen förkastas därför vad gäller 

oerfarna anställdas motivation inom säljande organisationer. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att erfarenheten på arbetsplatsen påverkar motivationen 

och vilka motivationsfaktorer som bidrar till den och därmed svara på den andra 

forskningsfrågan att erfarenhet påverkar motivationen hos anställda inom säljande 

organisationer. Kafner & Ackerman har tidigare nämnt att det inte finns någon skillnad i 

motivation hos anställda beroende på erfarenhet. Detta uttalande dementeras och 

kompletteras istället av Osterloh & Frey som sagt att motivationen är som starkast vid en 

nyanställning. Detta är inte heller någon sanning efter denna studie men det kan ändå 

beskriva att det finns skillnader mellan oerfarna och erfarna anställda vilket studien visar. 

 

De erfarna anställda motiveras främst autonomt medan de oerfarna främst motiveras 

kontrollerat. Med främst menas att det inte är enbart den ena motivationsfaktorn hos 

någon av grupperna. Det är omöjligt att säga vad som optimerar såväl resultat som en 

välmående anställd inom en säljande organisation men med denna studie har vi hittat de 

största behoven av motivationsfaktorer hos de olika grupperna. Ledningar för säljande 

organisationer borde ha i åtanke att de erfarna på arbetsplatsen främst eftersöker en 

gemenskap och trivsel för att vara motiverade medan de oerfarna behöver stimulans 

genom nya utmaningar och se resultat. En fin balansgång mellan både autonom 

motivation och kontrollerad motivation är också att föredra då det inte finns några 

anställda som motiveras till hundra procent av den ena eller den andra 

motivationsfaktorn. 
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6.1 Egna reflektioner  

Att de erfarna motiveras främst av den autonoma motivationen tror vi kan ha sin 

förklaring i att när man arbetat länge på en arbetsplats är man troligen och 

förhoppningsvis nöjd med sina arbetsuppgifter, varför man inte finner det viktigt att 

klättra inom organisationen. Dessutom trivs de kanske så pass bra på sin nuvarande 

arbetsplats eftersom de värdesätter gemenskapen så högt, att de inte vill byta arbetsplats 

genom en befordran. De erfarna besitter en väldigt stor kunskap just genom sin 

erfarenhet. Det är de säkert väl medvetna om och tycker därför att det är vad som 

utvecklar dem ytterligare samt att det är vad som får dem att sticka ut på marknaden, att 

de vet det mesta. Som erfaren och upp mot 15 år på samma arbetsplats prioriterar man 

kanske istället trivsel och arbetsglädje för att också skaffa sig vänner på arbetsplatsen. De 

vill trivas och känna en social samhörighet och då spelar det mindre roll hur mycket 

pengar man tjänar eller vilka material man har, om man ändå inte trivs och kan vara sig 

själv. 

 

De oerfarna kan tänka ändra på sig själva och är resultatinriktade. Kanske handlar det 

första om osäkerhet som ny på arbetsplatsen där de inte vågar vara sig själva helt och 

hållet eller så vill de helt enkelt bli uppfattade på ett visst sätt. Vad gäller resultaten tror 

vi att detta fenomen handlar om att de oerfarna vill visa vad de går för som nyanställd 

samtidigt som de också vill tjäna mycket pengar och är beredda att vara den de krävs att 

de är för att nå dit. 

 

Resultaten stämmer delvis in på teorin från teorikapitlet, men det är långt ifrån att 

verkligheten stämmer in på endast en teori. Vi tror inte att man kan hitta en teori som är 

så pass generell att den passar in på alla olika individer som finns runt om i världen. Vi 

tror det handlar om att hålla sina anställda nöjda och glada på det sättet som de faktiskt 

visar sig bli nöjda och prestera av. Kanske är inte detta ett så stort problem egentligen, 

kanske räcker det att prata med sina respektive anställda för att veta vad de eftersträvar 

och hur just dem blir motiverade. De grundläggande behovsteorierna kan vara till hjälp 
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när man ska veta vilka olika faktorer som kan vara motiverande men främst tror vi det 

handlar om att ledaren för dialoger med sina anställda. Blir man glad över att få en bra 

lön så ska man få det om man presterar och blir man glad över gemenskapen får ledaren 

se till så att den anställde trivs. 

 

6.2 Eventuella förbättringar  

Denna studie omfattar endast 15 säljare på tre olika företag. Utfallet hade kanske blivit 

annorlunda om en större skara intervjuats. Det är också avgränsat till mindre städer i 

Dalarna och det hade varit intressant att se hur utfallet skulle blivit i en storstad där 

trycket på försäljning är ännu högre. Ett problem som vi upptäckte under intervjuernas 

gång var att ”hjälpsamhet” oftast ledde in samtalet på gemenskap. Denna fråga fick 

därför inte ut sin fulla rätt och kanske hade ett annat autonomt begrepp varit bättre. 

Samtidigt fick vi då veta att gemenskapen verkligen var viktig. Berömmelse var det andra 

begreppet som vi slutligen tog bort från vår modell, de var knappt några respondenter alls 

som ansåg att det var viktigt att vara berömd bland andra människor. Kanske var det ett 

svårtolkat begrepp eller så var just dessa respondenter inte intresserade av detta.  

 

6.3 Framtida forskning 

Efter denna studie kan konstateras att det finns samband mellan autonoma och 

kontrollerade motivationsfaktorer beroende på erfarenhet på arbetsplatsen. Mycket 

forskning förkastar den kontrollerade motivationen vilket vi skulle vilja avråda från att 

göra. Vi tycker därför att mer forskning borde utföras kring just de kontrollerade 

faktorerna eftersom de är viktiga för såväl oerfarna som erfarna men i olika grad. Att de 

är viktiga i olika grad är också ett forskningsområde som bör utvecklas så att ledningen 

på företag kan ta hänsyn till vilka motivationsfaktorer som lämpar sig bäst beroende på 

hur länge den anställde arbetat på arbetsplatsen. Både autonoma och kontrollerade 

faktorer bör förkomma men vilket förhållande de ska ha till varandra återfinns det lite 

forskning om. Underskatta inte den kontrollerade motivationen, vi borde utveckla 

forskningen kring denna och hitta sambanden som leder närmare den optimala 

motivationen för anställda. 
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Det visade sig också att det fanns skillnader mellan erfarna och oerfarna. Vi visste redan 

innan studien att det inte fanns särskilt mycket forskning om just ”work experience” men 

nu har skillnaderna påvisats och forskningen borde utvecklas inom området för att ledare 

lättare ska veta hur de ska agera mot de respektive grupperna. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Del 1. Introduktion 

Vi som genomför denna undersökning heter Melinda Folmerz och Victor Gustafsson som 

båda är ekonomistudenter vid Högskolan i Gävle. Vi läser sista och tredje året 

företagsekonomi med fokus mot sälj och därför passar er organisation väl in på de krav 

som ställs på undersökningen för examensarbetet, som denna intervju med flera skall 

vara grunden för.  

 

Intervjun kommer ta ca 45 minuter och om det går bra för dig så spelar vi gärna in 

samtalet för att kunna analysera materialet även vid ett senare tillfälle. Samtliga 

respondenter kommer vara anonyma, vi vill samtidigt påpeka att det inte finns några rätt 

eller fel svar då vi endast vill ha era synpunkter kring motivationen på arbetsplatsen, (om 

det är någon fråga du inte vill svara på kan du när som helst neka utan problem). 

 

Har du någon fundering innan vi börjar intervjun? 

 

Del 2. Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Innefattar dina arbetsuppgifter någon form av sälj?   

Har du arbetat inom andra säljande organisationer? – Hur länge? 

Arbetar du hel eller deltid?   

 

Del 3. Huvudfrågor 

Personlig utveckling 

1. Upplever du att du har utvecklats på din nuvarande arbetsplats? 

2. Är det viktigt för dig med din personliga utveckling? – kan du utveckla varför du 

känner så? 

 

Välkänd  
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3. Är det viktigt för dig att andra anställda vet vem du är och vet vad du har för roll? – 

varför? 

4. Hur skulle du känna om du gavs en möjlighet till att bli befordrad? – kan du utveckla 

det?  

 

Hjälpsam  

5. Är det viktigt att ni anställda är hjälpsamma mot varandra? – ser du någon effekt av 

detta på arbetsplatsen? 

6. Kan du beskriva en situation på din arbetsplats där du skulle vilja ha mer hjälp? 

 

Ekonomiskt framgångsrik 

7. Är det viktigt att ha de senaste versionerna av materiella ting?  

8. Anser du att din lön är motiverande för att utföra ditt arbete? – beskriv hur en 

förändring av lönen skulle påverka dig? 

 

 

Samhörighet 

9. Vad innebär gemenskap på din arbetsplats? 

10. Anser du att ditt arbete påverkas av gemenskapen som finns på arbetsplatsen? – 

varför? 

 

Image 

11. Är du angelägen av att veta andras uppfattning av dig som person? - Kan du 

utveckla? 

12. Är det viktigt att andra uppfattar dig på ett speciellt sätt som du själv vill bli 

uppfattad? - Beskriv vad du skulle vilja/kunna göra för att andra ska uppfatta dig som du 

själv vill. 

 

Del. 4 Avslutande frågor 

13. Om du fick nämna något specifikt som du blir motiverad av på arbetet, vad skulle det 

vara? -varför? 
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14. Finns det något du vill tillägga? 

 

Vi kommer att analysera de svar vi fått in av samtliga respondenter för att slutföra vår 

studie, om du är intresserad så får du ta del av detta. 

 

Tack för din medverkan, vi uppskattar verkligen att du tog dig tid! 
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Bilaga 2 Nyckelord och kodning Företag A 

 

Fråga Nyckelord Respond

ent 

  Responde

nt 

Responde

nt 

Responde

nt 

    A1 A5  A2 A3 A4 

1. 

Upplever 

du att du 

har 

utvecklats 

på din 

nuvarand

e 

arbetsplat

s? 

Ja genom 

personlig 

utveckling i 

takt med 

branschen 

Bransch 

utvecklin

gen 

Ledarkunsk

aper 

Bransch 

utveckling

en 

    

Ja genom nya 

utmaningar 

och nya 

uppgifter 

      Nya 

utmaninga

r 

Utmaninga

r 

Utvecklats 

med ökat 

ansvar och 

uppgifter 

Växt med 

uppgifter

na 

Ökat 

ansvar  

      

2. Är det 

viktigt för 

dig med 

din 

personlig

a 

utvecklin

g?  

kompetens 

bidrar till 

personlig 

utveckling 

Kompete

ns 

Utveckling Kompete

ns 

    

Det är viktigt 

att kunna 

mäta 

utvecklingen 

      Mäta 

utveckling

en  

  

Ja jag vill 

ständigt lära 

mig nya 

  Nya 

utmaningar 

    Ständigt 

utvecklas 
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saker 

Ja, jag vill 

gärna vara 

delaktig  

Delaktig i 

utvecklin

gen 

Bidra till 

utvecklinge

n 

hjälpa till 

med 

utveckling

en  

    

3. Är det 

viktigt för 

dig att 

andra 

anställda 

vet vem 

du är och 

vet vad du 

har för 

roll?  

Ja, för att 

kunna ta 

hjälp av 

varandra 

Hjälpa 

varandra 

Hjälpa 

varandra 

      

Ja att de 

närmaste 

kollegorna 

vet mina 

arbetsuppgift

er  

    Närmaste 

kollegorn

a 

Närmaste 

kollegorna 

Närmanste 

kollegorna 

4. Hur 

skulle du 

känna om 

du gavs 

en 

möjlighet 

till att bli 

befordrad

?  

Roligt men 

beror på 

uppgifterna 

Roligt, 

beror på 

uppgiften 

  Kul nyhet, 

Beror på 

uppgiften 

    

En 

bekräftelse 

på ett väl 

utfört arbete 

  Bekräftelse   Gjort bra 

jobb 

Kvitto på 

bra jobb 

Jättekul, det 

är det man 

strävar efter 

  Glad, 

Strävan 
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Det skulle 

vara kul med 

nya 

utmaningar 

  Nya 

utmaningar 

  Växer med 

möjlighete

n 

  

5. Är det 

viktigt att 

ni 

anställda 

är 

hjälpsam

ma mot 

varandra? 

– ser du 

någon 

effekt av 

detta på 

arbetsplat

sen? 

Ja framförallt 

för 

sammanhålln

ingen i 

gruppen 

Fungerar 

i grupp 

Sammanhål

lning 

  Samarbeta    

Det gör att 

man arbetar 

mot samma 

mål 

    Gemensa

mma mål 

    

Effektiviserin

g och bättre 

arbetsmiljö 

Bättre 

arbetsmil

jö 

Arbetsmiljö

, spara tid 

      

Det bidrar till 

bättre 

resultat 

  Resultat Bättre 

resultat 

  Bättre 

resultat 

6. Kan du 

beskriva 

en 

situation 

på din 

arbetsplat

s där du 

skulle 

vilja ha 

mer 

Informatione

n som 

kommer från 

ledningen 

skulle kunna 

förbättras. 

Bättre 

Informati

on  

  Informati

on  

  Bättre 

kommunik

ation  

Mer delat 

ansvar vid 

stora projekt 

  Extra back-

up 

  Dela 

ansvar, 

större 

projekt 
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hjälp? Tillgång till 

extra hjälp 

vid pressade 

situationer 

  Tidspress   Flera 

hjälps åt 

  

7. Är det 

viktigt att 

ha de 

senaste 

versioner

na av 

materiella 

ting?  

Uppdaterade 

men inte 

nödvändigtvi

s det nyaste  

uppdater

ade, inte 

nödvändi

gtvis 

senaste 

modell 

Relativt 

uppdaterad

e 

    Uppdatera

t, hänga 

med 

Nej så länge 

jag kan sköta 

mitt jobb 

    Kunna 

sköta 

jobbet 

    

Ja det är 

viktigt att 

vara 

uppdaterad 

      Viktigt 

med 

senaste 

  

8. Anser 

du att din 

lön är 

motiveran

de för att 

utföra ditt 

arbete? – 

beskriv 

hur en 

förändrin

Ja på grund 

av 

bonus/provi

sion 

motivera

nde, 

budget, 

bonus 

Bonusen 

trigger 

  Tjäna 

extra, 

budget 

Provision, 

motiveran

de 

En höjning 

skulle 

troligtvis öka 

min 

ambitionsniv

å 

Högre lön 

högre 

ambitions

nivå 

Mer 

ambitiös  

vid högre 

lön  

  Högre lön 

högre 

ambitions

nivå 

Högre lön 

högre 

ambitions

nivå 
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g av lönen 

skulle 

påverka 

dig? 

Ja men 

arbetsglädje

n är viktigare 

    Arbetsglä

dje 

    

Nej, skulle 

vilja ha högre 

lön för 

motivation 

    Nöjdare 

vid högre 

lön 

    

9. Vad 

innebär 

gemenska

p på din 

arbetsplat

s? 

Att 

respektera 

samtliga 

Lyhörd, 

respekt 

        

Trivsel och 

arbetsglädje 

  Kul på 

jobbet, bra 

stämning  

Kul 

tillsamma

ns, trivas 

Ha kul, 

trivas 

Bra 

stämning  

10. Anser 

du att ditt 

arbete 

påverkas 

av 

gemenska

pen som 

finns på 

arbetsplat

sen?  

Det blir roligt 

att gå till 

arbetet 

Arbetet 

blir 

roligare 

Roligare att 

arbeta 

  Roligt på 

jobbet 

  

Mitt arbete 

blir mer 

effektivt med 

ett öppet 

klimat 

Öppet 

klimat, 

positiv 

spiral  

  Positivt 

inställd, 

bolla 

idéer  

    

Leder till 

ökad 

arbetsmoral 

och resultat 

    Bättre 

resultat 

  Avslappna

d 

stämning, 

jobba 

hårdare 

11. Är du 

angelägen 

av att veta 

Gärna att jag 

får 

konstruktiv 

Konstrukt

iv kritik 

  Konstrukti

v kritik 
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andras 

uppfattni

ng av dig 

som 

person?  

kritik  

Bara om det 

är något 

allvarligt 

problem 

  Andras 

synpunkter 

vid 

problem 

Vid 

problem 

Vid 

problem 

  

Nej det 

intresserar 

mig inte 

        Inget 

intresse 

12. Är det 

viktigt att 

andra 

uppfattar 

dig på ett 

speciellt 

sätt som 

du själv 

vill bli 

uppfattad

? - Beskriv 

vad du 

skulle 

vilja/kun

na göra 

för att 

andra ska 

uppfatta 

dig som 

du själv 

Jag vill bara 

vara mig 

själv 

Vara mig 

själv 

Vara mig 

själv 

      

Jag är kanske 

inte som jag 

själv vill bli 

uppfattad 

    Kanske 

inte som 

jag önskar 

    

Möjligtvis i 

vissa sociala 

situationer 

    Vissa 

situatione

r 

Ändra lite I vissa 

situationer 

Vill gärna bli 

positivt 

uppfattad 

men vill helst 

inte ändra på 

mig själv 

      Positivt, 

ändra lite 

Inte ändra 

på mig 
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vill 

13. Om du 

fick 

nämna 

något 

specifikt 

som du 

blir 

motiverad 

av på 

arbetet, 

vad skulle 

det vara?  

Gemenskape

n  

Delaktigh

eten 

      Arbetar 

tillsamman

s 

Mycket att 

göra 

    Mycket 

att göra 

    

kundkontakt

en  

      Kundkonta

kten 

  

Personlig 

utveckling 

  Personlig 

utveckling 
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Bilaga 3 Nyckelord och kodning Företag B 

 

Fråga Nyckelord Responden

t 

Responde

nt 

Respon

dent 

Respondent Responde

nt 

    B1 B2 B4 B5 B3 

1. 

Upplever 

du att du 

har 

utvecklat

s på din 

nuvarand

e 

arbetspla

ts? 

Ja genom 

personlig 

utveckling i 

takt med 

branschen 

Branschen 

utvecklas 

Branschen 

utvecklas 

Genom 

bransch

en 

    

Ja genom 

nya 

utmaningar 

och nya 

uppgifter 

  Nya 

utmaninga

r 

Genom 

nya 

utmanin

gar 

Genom nya 

utmaningar 

Nya 

situationer 

Utvecklats 

med ökat 

ansvar och 

uppgifter 

      Med höjt 

ansvar 

  

2. Är det 

viktigt 

för dig 

med din 

personlig

a 

utvecklin

g?  

kompetens 

bidrar till 

personlig 

utveckling 

  Vill bli 

bättre  

Utveckl

as 

Erfarenhet 

för att 

utvecklas 

Man 

mognar 

efterhand 

Det är 

viktigt att 

kunna mäta 

utvecklinge

n 

        Veta vart 

man står 
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Ja jag vill 

ständigt lära 

mig nya 

saker 

Stimulerand

e att 

utvecklas 

  Det är 

roligt 

att testa 

nya 

saker  

    

Ja, jag vill 

gärna vara 

delaktig  

  Påverka 

riktningen 

      

3. Är det 

viktigt 

för dig att 

andra 

anställda 

vet vem 

du är och 

vet vad 

du har 

för roll?  

Ja, för att 

kunna ta 

hjälp av 

varandra 

Veta 

uppgifterna

, vem att 

fråga 

För att 

hjälpa 

varandra 

För att 

täcka 

upp för 

varandr

a 

Hjälpa 

varandra 

vem man 

ska fråga 

vid behov 

Ja att de 

närmaste 

kollegorna 

vet mina 

arbetsuppgif

ter  

    speciellt 

de 

närmast

e 

    

4. Hur 

skulle du 

känna 

om du 

gavs en 

möjlighet 

till att bli 

befordra

d?  

Roligt men 

beror på 

uppgifterna 

    Kul, 

men 

beror på 

om 

allting 

passar 

med 

övriga 

livet 
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En 

bekräftelse 

på ett väl 

utfört 

arbete 

Stimulerand

e, gjort 

någonting 

bra 

Uppmuntr

ande, ett 

kvitto på 

att jag 

gjort mitt 

arbete bra 

    Skönt att 

bli erkänd 

Jättekul, det 

är det man 

strävar efter 

    Strävan     

Det skulle 

vara kul 

med nya 

utmaningar 

    Nya mål 

gör det 

roligare 

Nya 

uppgifter  

  

5. Är det 

viktigt att 

ni 

anställda 

är 

hjälpsam

ma mot 

varandra

? – ser du 

någon 

effekt av 

detta på 

arbetspla

tsen? 

Ja 

framförallt 

för 

sammanhåll

ningen i 

gruppen 

Trevligare, 

skapar 

arbetsglädj

e 

Det blir 

roligare, 

bättre 

gemenska

p 

    Alla blir 

mer 

positiva 

Det gör att 

man arbetar 

mot samma 

mål 

      Gemensam

ma mål 

  

Effektiviseri

ng och 

bättre 

arbetsmiljö 

    Respekt 

för sina 

kollegor  

Täcker upp 

för varandra 
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Det bidrar 

till bättre 

resultat 

  Effektivare

, bättre 

resultat 

Nya 

bättre 

och 

effektiv

are 

lösninga

r 

Bättre 

resultat 

  

6. Kan du 

beskriva 

en 

situation 

på din 

arbetspla

ts där du 

skulle 

vilja ha 

mer 

hjälp? 

Information

en som 

kommer 

från 

ledningen 

skulle kunna 

förbättras. 

    Tydligar

e 

informa

tion  

Information

, 

produktkän

nedom 

Veta mer 

om 

produkter

na 

Mer delat 

ansvar vid 

stora 

projekt 

Delat 

ansvar vid 

stora 

projekt 

        

Tillgång till 

extra hjälp 

vid pressade 

situationer 

Tidspress Minska 

tidspresse

n 

      

7. Är det 

viktigt att 

ha de 

senaste 

versioner

na av 

materiell

Uppdaterad

e men inte 

nödvändigtv

is det nyaste  

Behöver 

inte vara 

senaste 

        

Nej så länge 

jag kan 

sköta mitt 

Ska kunna 

utföra mitt 

arbete 

Fungerar 

för att 

utföra mitt 
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a ting?  jobb arbete 

Ja det är 

viktigt att 

vara 

uppdaterad 

    Hänga 

med i 

utveckli

ngen  

De senaste 

versionerna  

Måste vara 

uppdatera

t 

8. Anser 

du att din 

lön är 

motivera

nde för 

att utföra 

ditt 

arbete? – 

beskriv 

hur en 

förändrin

g av 

lönen 

skulle 

påverka 

dig? 

Ja på grund 

av 

bonus/provi

sion 

    Goda 

resultat 

så visar 

sig i 

lönekuv

ertet 

    

En höjning 

skulle 

troligtvis 

öka min 

ambitionsni

vå 

Mer 

motiverad 

vid högre 

lön 

      höjning 

skulle vara 

positivt 

Ja men 

arbetsglädje

n är 

viktigare 

Arbetsuppgi

fterna är så 

pass roliga 

och 

stimulerand

e 

Andra 

faktorer är 

viktigare 

    Hellre 

utvecklas 

Nej, skulle 

vilja ha 

högre lön 

för 

      Nej det 

tycker jag 

inte 
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motivation 

9. Vad 

innebär 

gemensk

ap på din 

arbetspla

ts? 

Att 

respektera 

samtliga 

Prata med 

varandra  

Alla får 

säga vad 

man vill 

Vågar 

säga 

även 

dåliga 

saker 

    

Trivsel och 

arbetsglädje 

Bättre miljö Arbetsgläd

je 

Roligt 

och 

trevligt 

ihop  

Vara glad, 

öppen 

Trivas med 

sina 

kollegor  

10. Anser 

du att 

ditt 

arbete 

påverkas 

av 

gemensk

apen som 

finns på 

arbetspla

tsen?  

Det blir 

roligt att gå 

till arbetet 

Trivs på 

arbetsplats

en 

Roligare 

att gå till 

jobbet 

Det är 

kul att 

gå till 

jobbet 

    

Mitt arbete 

blir mer 

effektivt 

med ett 

öppet klimat 

        Många 

blandade 

människor, 

lärdom 

Leder till 

ökad 

arbetsmoral 

och resultat 

Gemenskap

en leder till 

engageman

g 

Bättre 

humör 

som leder 

till nöja 

kunder 

  Bättre 

resultat 

Ökar 

resultat 
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11. Är du 

angeläge

n av att 

veta 

andras 

uppfattni

ng av dig 

som 

person?  

Gärna att jag 

får 

konstruktiv 

kritik  

      vill 

utvecklas, 

någon 

annans 

synvinkel  

Förbättra 

sig 

Bara om det 

är något 

allvarligt 

problem 

  Vid stora 

problem 

      

Nej det 

intresserar 

mig inte 

Vill vara mig 

själv 

  Bemöta 

alla på 

samma 

sätt 

    

12. Är det 

viktigt att 

andra 

uppfattar 

dig på ett 

speciellt 

sätt som 

du själv 

vill bli 

uppfattad

? - 

Beskriv 

vad du 

skulle 

Jag vill bara 

vara mig 

själv 

  Vill vara 

mig själv 

Kan inte 

vara 

flera 

olika 

persone

r 

Skulle inte 

vilja 

förändra 

mig  

  

Jag är 

kanske inte 

som jag själv 

vill bli 

uppfattad 

          

Möjligtvis i 

vissa sociala 

situationer 

När man 

möter 

kunder 

Kundbemö

tande 

  Läsa av folk  Kundbemö

tande 
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vilja/kun

na göra 

för att 

andra ska 

uppfatta 

dig som 

du själv 

vill 

Vill gärna bli 

positivt 

uppfattad 

men vill 

helst inte 

ändra på 

mig själv 

    Alla får 

ha sin 

egen 

uppfatt

ning 

  Helst inte 

ändra mig 

13. Om 

du fick 

nämna 

något 

specifikt 

som du 

blir 

motivera

d av på 

arbetet, 

vad 

skulle det 

vara?  

Gemenskap

en  

          

Mycket att 

göra 

          

kundkontak

ten  

Kundbemöt

ande 

      Träffa 

nöjda 

kunder 

Personlig 

utveckling 

  Att bli 

bättre 

utveckla

s, alltid 

vilja bli 

bättre, 

nya 

utmanin

gar 

Utbildningar 

och 

utveckling 
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Bilaga 4 Nyckelord och kodning Företag C 

 

Fråga Nyckelord Respond

ent 

Responde

nt 

Responden

t 

Responde

nt 

Responde

nt 

    C1 C4 C3 C5 C2 

1. 

Upplever 

du att du 

har 

utvecklats 

på din 

nuvarande 

arbetsplats

? 

Ja genom 

personlig 

utveckling i 

takt med 

branschen 

Mer 

trygg, 

växer 

med 

rollen 

    Bransch 

utveckling

en 

  

Ja genom nya 

utmaningar 

och nya 

uppgifter 

Nya 

utmanin

gar 

Nya 

utmaninga

r 

Nya 

utmaninga

r 

    

Utvecklats 

med ökat 

ansvar och 

uppgifter 

    Kompeten

s, 

mognande  

  Ökat 

ansvar 

2. Är det 

viktigt för 

dig med 

din 

personliga 

utveckling?  

kompetens 

bidrar till 

personlig 

utveckling 

Självsäk

er, 

kunskap  

  Kompeten

s 

Kompeten

sen 

Kunskap 

Det är viktigt 

att kunna 

mäta 

utvecklingen 

          

Ja jag vill 

ständigt lära 

mig nya saker 

    Ej stanna 

upp 

  Aldrig 

fullärd  
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Ja, jag vill 

gärna vara 

delaktig  

  Delaktig 

till 

utveckling

en 

      

3. Är det 

viktigt för 

dig att 

andra 

anställda 

vet vem du 

är och vet 

vad du har 

för roll?  

Ja, för att 

kunna ta hjälp 

av varandra 

Hjälp Lära av 

varandra 

Lära av 

varandra 

  Lära av 

varandra 

Ja att de 

närmaste 

kollegorna vet 

mina 

arbetsuppgifte

r  

      Fördelade 

roller, 

jobbar 

tight 

  

4. Hur 

skulle du 

känna om 

du gavs en 

möjlighet 

till att bli 

befordrad?  

Roligt men 

beror på 

uppgifterna 

        Kul, 

beror på 

situatione

n  

En bekräftelse 

på ett väl 

utfört arbete 

Kul, 

kvitto på 

bra jobb 

kul, kvitto 

på bra 

jobb 

kul, kvitto 

på bra jobb 

    

Jättekul, det är 

det man 

strävar efter 

    Strävan     

Det skulle vara 

kul med nya 

utmaningar 

Nya 

utmanin

gar 
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5. Är det 

viktigt att 

ni 

anställda 

är 

hjälpsamm

a mot 

varandra? 

– ser du 

någon 

effekt av 

detta på 

arbetsplats

en? 

Ja framförallt 

för 

sammanhållni

ngen i 

gruppen 

Hjälper 

varandra 

Gemenska

pen 

    Hjälper 

varandra 

Det gör att 

man arbetar 

mot samma 

mål 

      Samma 

mål 

  

Effektivisering 

och bättre 

arbetsmiljö 

Bollar 

idéer 

Trevlig 

miljö 

Jobbar 

tight, 

hjälps åt  

Aldrig 

stillaståen

de 

  

Det bidrar till 

bättre resultat 

          

6. Kan du 

beskriva 

en 

situation 

på din 

arbetsplats 

där du 

skulle vilja 

ha mer 

hjälp? 

Informationen 

som kommer 

från ledningen 

skulle kunna 

förbättras. 

Informat

ion 

        

Mer delat 

ansvar vid 

stora projekt 

          

Tillgång till 

extra hjälp vid 

pressade 

situationer 
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7. Är det 

viktigt att 

ha de 

senaste 

versionern

a av 

materiella 

ting?  

Uppdaterade 

men inte 

nödvändigtvis 

det nyaste  

Inte 

nödvändi

gt 

senaste  

      Uppdater

ade ej 

senaste 

Nej så länge 

jag kan sköta 

mitt jobb 

  Praktiskt 

duger 

Underlätta

r, kunna 

jobba 

    

Ja det är 

viktigt att vara 

uppdaterad 

      Framkant   

8. Anser du 

att din lön 

är 

motiveran

de för att 

utföra ditt 

arbete? – 

beskriv 

hur en 

förändring 

av lönen 

skulle 

påverka 

dig? 

Ja på grund av 

bonus/provisi

on 

  Sporre, 

bonus 

Provisionsl

ön, på 

tårna 

Provision Motivera

nde med 

provision 

En höjning 

skulle 

troligtvis öka 

min 

ambitionsnivå 

mer 

motivera

d vid 

högre 

lön 

        

Ja men 

arbetsglädjen 

är viktigare 

          

Nej, skulle 

vilja ha högre 

lön för 

motivation 

          

9. Vad 

innebär 

Att respektera 

samtliga 

Ett öppet 

klimat, 

prata om 

Lyhörd Respekt, 

trygghet  

Lyssna på 

varandra 

  



 

  Melinda Folmerz  

Victor Gustafsson 

131 

 

gemenskap 

på din 

arbetsplats

? 

allt 

Trivsel och 

arbetsglädje 

    Umgås 

utanför 

arbetsplats

en 

Roligt på 

fritiden, 

samarbeta

r 

Trivas 

10. Anser 

du att ditt 

arbete 

påverkas 

av 

gemenskap

en som 

finns på 

arbetsplats

en?  

Det blir roligt 

att gå till 

arbetet 

Kul att 

jobba 

Roligare 

att jobba 

  Roligare 

att jobba 

Roligare 

att jobba 

Mitt arbete 

blir mer 

effektivt med 

ett öppet 

klimat 

    Bra 

stämning, 

bra jobb 

    

Leder till ökad 

arbetsmoral 

och resultat 

      Bättre 

resultat  

  

11. Är du 

angelägen 

av att veta 

andras 

uppfattnin

g av dig 

som 

person?  

Gärna att jag 

får 

konstruktiv 

kritik  

Bli 

bättre 

Utvecklas, 

göra bättre 

Utvecklas Vid fel   

Bara om det är 

något 

allvarligt 

problem 

    Problem   Vid 

problem 

Nej det 

intresserar 

mig inte 
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12. Är det 

viktigt att 

andra 

uppfattar 

dig på ett 

speciellt 

sätt som 

du själv vill 

bli 

uppfattad? 

- Beskriv 

vad du 

skulle 

vilja/kunn

a göra för 

att andra 

ska 

uppfatta 

dig som du 

själv vill 

Jag vill bara 

vara mig själv 

  Vara mig 

själv  

Vara mig 

själv  

Vara mig 

själv  

vill inte 

ändra 

mig  

Jag är kanske 

inte som jag 

själv vill bli 

uppfattad 

Nöjda 

kunder 

är 

viktigast 

        

Möjligtvis i 

vissa sociala 

situationer 

    Möjligtvis 

ibland  

vissa 

situationer

,  

Bemöta 

kunder 

  

Vill gärna bli 

positivt 

uppfattad men 

vill helst inte 

ändra på mig 

själv 

  Ödmjuk       

13. Om du 

fick nämna 

något 

specifikt 

som du blir 

motiverad 

av på 

arbetet, 

vad skulle 

det vara?  

Gemenskapen    Trivsel Trivas Trivas   

Mycket att 

göra 

          

kundkontakte

n  

        Hjälpa 

kunder  

Personlig 

utveckling 

Utveckli

ng, bli 

bättre  

Utvecklas       
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