
 
 
 
 

Motivation ur ett 
Chefperspektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 

HT 2013: KF10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kandidatuppsats inom Företagsekonomi 
 

Linnéa Svensson 
Kadra Mohamed Muse 



 

 

Svensk titel: Motivation ur ett chefsperspektiv 
 
Engelsk titel: Manager’s perspectiv on motivation 
 
Utgivningsår: 2014 
 
Författare: Linnéa Svensson & Kadra Mohamed Muse 
 
Handledare: Mikael Löfström 
 
Abstract 
 
The idea of the following qualitative study is to show how a number of pre-school managers 
motivate their employees. At first we address what motivation is generally defined as, then we 
go into the motivational theories that we believe are relevant to our study. In our theoretical 
framework, we use self-determination theory (internal and external motivation), Maslow's 
hierarchy of needs, Alderfers ERG theory and Herzberg's twofactortheory. Furthermore, we 
take up the manager's role in the motivation of its employees. However, the main starting 
points for our study are six factors that we, from our theoretical framework, consider as 
important. These factors are job satisfaction, dissatisfaction, responsibility, self-realization, 
participation and influence, communication and feedback. The factors taken from our 
theoretical framework will in turn be linked to the results we have gotten in our study. 
 
Altogether, we have conducted 10 semi-structured interviews with pre-school managers in 
Boras and Skovde. Some of the interviews were done in the managers' workplace and others 
by phone. Our interviews were held within a certain structure, but the basic intention was to 
grant the respondents the freedom to answer our questions freely.  
 
The result of our study shows that dialogue and acknowledgment are two factors that are very 
important in managers' efforts to motivate their employees. Dialogue and acknowledgment is 
about to seeing and hearing the employees, which the respondents believe creates motivation 
and job satisfaction. 
 
This study was made in Swedish.  
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Sammanfattning 
 
Tanken med följande kvalitativa studie är att visa hur ett antal förskolechefer motiverar sina 
medarbetare. Inledningsvis berör vi allmänt om vad som kan definieras som motivation, för 
att sedan gå in på motivationsteorier som vi anser är relevanta för vår studie. I vår teoretiska 
referensram använder vi oss av självbestämmande teorin (inre och yttre motivation), Maslows 
behovshierarki, Alderfers ERG teori och Herzbergs tvåfaktorteori. Vidare tar vi även upp om 
chefens roll vid motivation av sina medarbetare. Dock är det viktigaste utgångspunkten för 
vår studie sex faktorer som vi ur vår teoretiska referensram anser vara viktiga. Dessa faktorer 
är trivsel, missnöje, ansvar, självförverkligande, delaktighet och påverkan, kommunikation 
och feedback. Faktorerna som tagits ur vår teoretiska referensram kommer i sin tur knytas 
samman med det resultat vi har fått fram i vår studie.  

Sammanlagt har vi genomfört 10 semistrukturerade intervjuer med förskolechefer inom Borås 
och Skövde kommun, samtliga av dessa intervjuer utfördes på chefernas arbetsplats och några 
via telefon. Våra intervjuer hölls inom en viss struktur, men hade som avsikt att ge 
respondenterna en frihet då de svarade på våra frågor.  
 
Resultatet på vår studie visar att dialog och bekräftelse är två faktorer som är väldigt viktiga i 
chefers arbete för att motivera sina medarbetare. Dialog och bekräftelse handlar om att se och 
höra medarbetarna, vilket respondenterna tror skapar motivation och arbetstillfredsställelse. 
 
Studien är gjord på svenska.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Motivation, förskolechefer, förskola, dialog, bekräftelse. 
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1 Introduktion 
 
Relationen mellan människor och organisationer är en viktig faktor för en effektiv 
verksamhet. Människor är i behov av organisationer då de tenderar att vilja få en chans att 
utvecklas. Ett exempel på detta är att människorna genom organisationer får möjlighet till att 
göra karriär och få levnadslön som gör det möjligt för dem att försörja sig själva och sin 
familj. Organisationer är däremot i behov av människor i form av arbetskraft, i den 
utsträckningen att de genom människorna erhåller nya kunskaper, färdigheter och idéer. 
Lyckas man inte med att ta hänsyn till dessa behov, är risken stor att den ena eller båda 
parterna blir lidande. Detta kan leda till att människorna känner sig otillräckliga och 
försummade, medan ledningen ger uttryck åt att de blir motarbetade. Om dessa behov 
däremot tillgodoses vinner båda parterna på det i längden. Människorna i organisationen får 
på så sätt en tillfredsställande arbetsmiljö, samtidigt som organisationen i sin tur får 
kvalificerade medarbetare med god arbetsförmåga. Vilket gör att medarbetarna och ledningen 
enklare kan uppfylla organisationens målsättningar (Bolman & Deal, 2005). 
 
I dagens förändringssamhälle betraktas motiverade medarbetare vara en effektiv fördel mot 
den stora konkurrensen bland organisationer(Bolman & Deal, 2005). På grund av ökad stress 
och krav menar Goulding (2001) att det är viktigt att chefer tar sin ledarroll på stort allvar. 
Hon menar att det är en svår utmaning att motivera medarbetare i dagens samhälle, framförallt 
som chef. Chefen bör av den orsaken få medarbetarnas och organisationens intressen att 
överensstämma med varandra, bland annat genom att alltid ha rätt inställning och bra 
ledarskapsprinciper (Philgren & Svensson, 1992). 
 
Att motivera människor till att arbeta kan vara både lätt och svårt i många avseenden. Det är 
viktigt att chefer vet hur de ska gå tillväga för att motivera sina medarbetare, både individuellt 
och i grupp. De måste ta hänsyn till sina medarbetare, men också beakta målen som 
organisationen har. Cheferna måste av den orsaken få en förståelse för vad det är som 
förhindrar medarbetarnas motivation samt vad det är som driver deras motivation. Dessa är en 
del av många frågor som chefer vanligen ställer sig menar Islam & Ismail (2008). Enligt 
Islam & Ismail (2008) kan chefer trots att de har dessa frågor i tanken ändå göra en del 
misstag, exempelvis genom att utgå från sig själv när de funderar kring vad som motiverar 
medarbetarna. 
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1.1 Problemdiskussion 
 
I dagsläget finns det inte tillräckligt med vetenskapliga studier som fokuserar på att förstå 
lärarnas motivation, menar Müller & Hanfstingl (2010). Enligt dem är det viktigt att det blir 
ändring på detta då de anser att pedagogerna är viktiga resurser för skola och barnomsorg. 
Motiverade lärare anses påverka elevernas utveckling positivt. Har man svårt att motivera 
medarbetare kan det skapa problem med implementeringen av organisationens mål, enligt 
Batchler (1981). Staren (2009) menar att chefen bör besitta vissa färdigheter i motiverande 
samtal som leder till effektivt arbete. Annars finns det en risk att organisationen hamnar i en 
svårhanterlig situation. 
 
Vidare anser han att en organisation kan bli mer effektiv när chefen identifierat vad det är som 
motiverar medarbetarna. Enligt Staren (2009) är det även viktigt att chefen gör vad denne kan 
för att medarbetarna ska trivas och känna välbehag på sin arbetsplats. Guga (2012) finner att 
det blir bättre kvalitet och produktivitet i arbetet om medarbetarna är motiverade. Guga 
(2012) anser att motiverade medarbetare ökar chansen till en mer lönsam organisation. 
Vilka faktorer som sedan motiverar människor skiftar från individ till individ (Islam & Ismail, 
2008). Islam & Ismail (2008)  anser att chefer bör arbeta med motivation utifrån den enskildes 
behov. Deras studie visar på att en stor majoritet av de chefer som deltog i undersökningen 
utgick från sina egna motivationsfaktorer för att motivera sina medarbetare. Detta innebär att 
många chefer tror att de kan skapa motivation hos sina medarbetare genom att utgå från sig 
själv. Islam & Ismail (2008) anser att en chef istället ska arbeta effektivt för att komma till 
kännedom om vad det är för motivationsfaktorer som motiverar den enskilde individen. 
 
Nelson (1999) är en annan forskare som diskuterar kring problematiken med att chefer 
motiverar medarbetarna utifrån egna utgångspunkter, samt hur synen på motivation kan skilja 
sig mellan chef och medarbetare. Nelsons (1999) tankegångar har sin utgångspunkt i 
Lawrence Lindahls undersökning.  Lindahls studie visar på att chefer och medarbetare 
harskilda uppfattningar kring vilka faktorer det är som motiverar medarbetarna till att utföra 
sitt arbete. Det visade sig att uppskattning för ett bra utfört arbete var den viktigaste faktorn 
för medarbetarna, till skillnad från cheferna, där den mest framträdande faktorn var 
ekonomisk trygghet. Nelson (1999) menar, utifrån Lindahls studie, att det finns ett gap mellan 
medarbetarnas och chefernas uppfattning. Om man inte ser till att gapet försvinner kan det 
påverka arbetsmiljön negativt dvs. så länge gapet finns där, så kan man inte ha en 
motiverande arbetsmiljö.    
 
Slutsatsen som Nelson (1999) dragit utifrån Lindahls studie är att chefer inte tar sig tiden att 
förstå vilka faktorer det är som motiverar medarbetarna. Han menar att det inte är många 
chefer som använder sin chefsposition på rätt sätt, de visar inte uppskattning för sina 
medarbetare. Detta tror han ligga till grund för samhällets snabba utveckling, det finns inte 
längre tid för att tillgodose människors behov i den grad som det behövs. 
 
Utifrån vår genomförda litteraturstudie kan det vara möjligt att anta att detta är ett område 
som inte studerats särskilt mycket tidigare, då de studier som gjorts fokuserar mest på chefen 
inom organisationer i allmänhet och inte specifikt på förskolans chef. Vi menar därför att 
forskningsfältet skulle vara i behov av nyare studier som är mer väsentliga för just motivation 
inom förskolan. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med följande studie är att visa hur chefer i förskolan arbetar med att motivera sina 
medarbetare. 

1.3 Frågeställning 
 

– Hur motiverar förskolechefer sina medarbetare? 

 

1.4 Disposition 
 
Vår teoretiska referensram ser ut på följande sätt; I kapitel 1 introducerar vi vårt fenomen. Där 
skriver vi en intresseväckande introduktion, bakgrund, problemdiskussion, syfte och 
frågeställning. Sedan redovisar vi i kapitel 2 relevanta motivationsteorier som vi anser har en 
stark koppling till det valda forskningsfältet. Dessa använder vi sedan som vårt analytiska 
ramverk i rapporten. Vidare beskriver vi i kapitel 3 studiens metod. I kapitel 4 redogör vi vårt 
insamlande data, vilket utgörs av intervjuer med förskolechefer. Kapitel 5 fortsätter med en 
analys, där vi för ett resonemang utifrån vår teoretiska referensram och resultatet av vår 
insamlade data.  I Kapitel 6 avslutar vi sedan med en slutdiskussion. 
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2 Teoretisk referensram 
 
Inledningsvis diskuterar vi allmänna uppfattningar som olika forskare har kring vad 
motivation innebär. Sedan fortsätter vi med inre och yttre motivation. Därefter presenterar vi 
tre motivationsteorier, vilka är Maslows behovshierarki, Alderfers ERG teori och Herzbergs 
tvåfaktorteori. Maslows och Alderfers teorier fokuserar, på fem respektive tre kategorier av 
mänskliga behov som de anser vara viktiga. Alderfer behandlar i sin ERG teori människans 
behov av existence, relatedness och growth. Medan Maslow uppmärksammar människans 
behov av fysiologiska nödvändigheter, säkerhet/ - och trygghet, socialt samspel, god 
självkänsla och självförverkligande. Sedan har vi Herzberg tvåfaktorsteori, denna teori är 
uppdelad i två kategorier, vilka är motivationsfaktorer - positivt, kontra hygienfaktorer - 
negativt. Vi fortsätter med att redogöra om chefens roll vid motivation. I det här avsnittet 
beskriver vi utifrån ett teoretiskt perspektiv, hur en ledare bör handla på bästa sätt för en mer 
produktiv verksamhet. Vidare uppmärksammar vi ett antal motivationsfaktorer som vi anser 
är viktiga med hjälp av en figurförteckning samt kortare beskrivningar om dessa. De faktorer 
som framkommer i figuren är ansvar, trivsel, missnöje, självförverkligande, kommunikation 
och feedback samt delaktighet/påverkan. 

2.1 Motivationens innebörd 
 
Det finns många olika definitioner och uttryck för vad motivation innebär. Enligt Björklund 
(2001) och Rabey (2001) uppfattar människor motivation olika utifrån vilken omständighet de 
befinner sig i. Cohen (1986) definierar motivation som en metod för att skapa entusiasm, 
vilket innebär att en människa medvetet väljer att sträva efter att nå uppsatta mål. Det här 
menar Cohen (1986) fungera som en process där man försöker uppmuntra individen till ett 
ökat engagemang. Likväl uppmärksammar Katzell & Thompson (1990) att motivation är ett 
förlopp av ett antal sammansatta faktorer, vilka skapar intresse för ett arbete. Dock anser 
Björklund (2001) att det i slutändan handlar om människans egen vilja att arbeta. 
 
Enligt Lanchester (1986) är motivation en sinnesstämning, vilket gör att motivationsfaktorer 
betraktas som något personligt för varje individ. Hon menar att motivation har sin grund i 
människans inre drivkraft, vilket kan påverkas av omgivningen. Det här innebär att 
motivation i stor utsträckning är en följd av människans eget val, erfarenheter, preferenser, 
självkänsla och relationer. För Woodard, Cassili och Herr (1998) är motivation något 
mångdimensionellt, de menar att motivation inte kan förklaras av endast ett motiv. 
 
Vidare anser Fearon (2012) att motivation är viktigt om människor vill åstadkomma goda 
resultat i arbetslivet. Enligt Fearon (2012) är det därför väldigt vanligt för människor att 
föreställa sig motivation som ett emotionellt tillstånd. Rabey (2001) har en likartad 
uppfattning om detta vilket går ut på att motivation kan användas som ett hjälpmedel för att 
uppmuntra människor till att prestera sitt bästa. Ingen människa saknar motivation då det är 
något som finns inom oss alla, dock finns det enligt Rabey (2001) en del människor som 
behöver hitta inspiration för att utföra sina arbetsuppgifter. Motivation anses i stora drag vara 
ett komplex fenomen, vilket innebär att dess definition varierar betydligt från den ena 
individen till den andra. 
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2.2 Inre och yttre motivation 
 
SDT (Self-determination theory) är en självbestämmande teori som rekommenderar två 
former av motivation, inre och yttre motivation. Med utgångspunkt från SDT teorin anser 
Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin & Malorni (2010) att den inre motivationen är något som 
en individ bör göra för sin egen vinning, medan den yttre motivationen förutsätter att 
individen ska uppnå mål som har instrumentella värden. Detta kan exempelvis handla om att 
en bra genomförd arbetsinsats av de anställda inom en organisation förväntas ge belöning i 
form av lön eller dylikt. Den inre motivationen handlar däremot om det som fungerar likt en 
inre drivkraft hos varje enskild individ (Alvesson & Svenningsson, 2007). Enligt Ryan och 
Deci (2000) utvecklar en människa sina kunskaper och färdigheter med hjälp av den inre 
drivkraften. 
 
Självbestämmande teorin betonar att människor är för det mesta kreativa då de känner sig 
motiverade (Gagné et al., 2010). Inre motivation är tillfredställelsen som följer människans 
intresse, medan yttre motivation kräver belöning av fysisk karaktär. Ankli och Palliam (2012) 
menar att människor erhåller tillfredställelse av att utföra en sysselsättning som de tror leda 
till belöning. 
 
Vidare tydliggör Ryan och Deci (2000) att den yttre motivationen skiljer sig i stor 
utsträckning från den inre. Författarna menar att människor bör utföra saker av eget intresse, 
än att de ska pressas till att uppfylla instrumentella ändamål. Enligt Ryan och Deci (2000) är 
det även viktigt att förstå att det finns olika typer av motivation, samt vad det är som 
motiverar respektive individ. Det här gör att förståelse för relationen mellan individ och 
aktivitet blir viktigt under förutsättningen att man vet om att några motiveras av vissa saker, 
medan andra motiveras av annat. 
 
En människas behov är mångskiftande, vilket ger upphov till ett stort antal yttre och inre 
behov (Reiss, 2012). I likhet med det Ryan och Deci(2000) noterat, betonar även Alvesson 
och Svenningson (2007) att motivation skiljer sig i stor utsträckning från den ena individen 
till den andra, eller från en organisation till en annan. Björklund (2001) menar att en människa 
påverkas av yttre faktorer såsom lönesättning, målsättning, arbetsmiljö och ledarskap, medan 
den inre motivationen är en följd av huruvida intresset för arbetet finns. 
 
Eftersom människor har en inre och yttre form av drivkraft kan man undra vilka mänskliga 
behov det är som driver dem till att agera på ett visst sätt. Nästa avsnitt tar upp om vilka 
behov som människor har samt vilka faktorer det är som kan påverka deras motivation, 
positivt eller negativt. 

2.3 Maslows behovshierarki 
 
Maslows behovshierarki, även kallad behovstrappan är en teoretisk modell som förespråkar 
fem nivåer av mänskliga behov. Dessa är grundläggande fysiologiska behov, trygghets/ - 
säkerhets behov, socialt samspel, självkänsla och självförverkligande. Graham & Balloun 
(1973) menar att Maslow med sin behovshierarki belyser fem behov som en människa har för 
att skapa tillfredställelse. För att detta ska ske på rätt sätt menar Graham & Balloun (1973), 
utifrån Maslow, att behoven ska komma successivt efter varandra. Dock betonar Graham & 
Balloun (1973) att Maslow finner de behov som är längst ner i hierarkin vara viktigast. De 
tolkar detta som att han menar att de lägsta behoven måste tillfredställas först, innan man kan 
tillgodose de andra. Alvesson & Svenningsson (2007) förklarar att problematiken med detta är 

http://www.google.com/books?hl=sv&lr=&id=SePipgh2z7kC&oi=fnd&pg=PA416&dq=self+determination+theory&ots=_LnuulI2wL&sig=I90x2KgNHhM7nXyzbFXNCeT6HnU
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att även om vi skulle ha gjort allt vad vi kan för att tillfredsställa våra behov, så kommer det 
ändå någon gång inom framtiden komma upp eventuella nya dilemman som gör att vi inte 
längre känner oss motiverade eller nöjda med tillvaron. 
 
Med utgångspunkt från Maslows behovshierarki är människors uppförande styrda av deras 
starkaste behov. De behov som kommer efter människans grundläggande fysiologiska behov 
är de som dominerar när det gäller vilka behovsfaktorer det är som motiverar en individ. 
Vidare kommer trygghets/ - säkerhetsbehoven som nästa steg i trappan, detta kan enligt 
Hersey, Blanchard & Johnson (2007) bland annat grunda sig i människans rädsla för att bli 
uppsagd. För hur ska människan annars klara av att betala sin hyra, köpa mat eller försörja sin 
familj? (Hersey, Blanchard & Johnson, 2007). Graham & Balloun (1973) menar att alla 
människor vill känna att de är ekonomiskt säkra, vilket tillför en stabilitet i deras vardag. 
 
Efter att man tillfredsställt de fysiologiska och trygghets/- säkerhetsbehoven, finner man även 
människans sociala verklighet vara en viktig faktor. Detta innebär att människan anses vara en 
social varelse som är i behov av att tillhöra och bli accepterad av andra människor. Graham & 
Balloun (1973) menar att en människa måste känna en viss samhörighet till andra människor. 
Enligt dem handlar det om att känna gemenskap och forma meningsfyllda relationer. Därefter 
kommer människans behov av god själkänsla i Maslows hierarki. Hersey et al, (2007) menar 
att en människa behöver känna sig duglig och kompetent för att kunna utveckla en god 
självkänsla. Detta kan förekomma hos människor genom att få konstruktiv feedback och 
återkoppling på prestationer, samt möjlighet till påverkan av sin arbetsmiljö. Slutligen är 
självförverkligande det sista behovet i Maslows trappa. Hersey et al (2007), menar att Maslow 
anser att det är viktigt att låta människor utnyttja sin kompetens till sin fulla kapacitet. 
Graham & Balloun (1973) tolkar det på liknande sätt, dock menar de att alla människor har en 
önskan om att dra nytta av de möjligheter som finns. Om dessa behov inte tillgodoses är 
risken stor att medarbetare inte engagerar sig tillräckligt i sina arbetsuppgifter. Det här menar 
Hersey et al. (2007) kan leda till negativa konsekvenser, vilket innebär att medarbetarna blir 
antingen för vaksamma eller förändringsobenägna i sitt beteende. Långsiktigt kan detta leda 
till att motivationen minskar bland medarbetarna, vilket i sin tur påverkar produktiviteten och 
effektiviteten i organisationerna. 

2.4 Alderfers ERG teori 
 
Alderfers ERG teori är utvecklad från Maslows behovstrappa. Arnolds & Boshoff (2002) 
menar att Alderfer kategoriserar människans behov till tre element, istället för Maslow som 
har fem. Begreppet ERG står för existence, relatedness och growth, därav termen ERG teorin. 
Det första begreppet, vilket är existence menar Arnolds & Boshoff (2002) vara jämförbar med 
Maslows fysiologiska behov. Existence anser de vara lik Maslows fysiologiska och trygghet/-
säkerhetsbehov eftersom båda har människans grundläggande behov som det mest centrala. 
Alderfers existence tros bli påverkad av en människas arbetsförhållanden och ekonomiska 
resurser. Vidare avser Arnolds & Boshoff (2002) att Alderfers relatedness motsvarar Maslows 
behov av socialt samspel och självförtroende. De anser att båda Alderfer och Maslow 
behovskategorier uppmärksammar människans behov av att skapa samt bevara relationer och 
känna samhörighet. Slutligen anser Arnolds & Boshoff (2002) också att Alderfers growth 
täcker Maslows självförverkligande, vilket utgör exempel på människans önskan om 
personlig utveckling. Denna tros bli påverkad av huruvida meningsfulla arbetsuppgifterna är 
för en människa.  
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Enligt Arnolds & Boshoff (2002) betonar Alderfers teori att man bör tillgodose dessa tre 
kategorier av behov för att de anställda ska känna sig tillfredsställda i organisationen (Arnolds 
& Boshoff, 2002). ERG teorin antas vara vanlig på arbetsplatser då de enligt Steidle, Gockel 
& Werth (2013) bör tillgodoses av en människas arbetsmiljö, interna relationer, inkomster 
samt önskan om självförverkligande och personlig utveckling. Avradinis et al.(2013) menar 
att Alderfers EGR teori och Maslows behovstrappa har likheter i två frågor; i fall behoven på 
de olika nivåerna kan tillgodoses parallellt med varandra och det faktum att försummelse av 
de högre behovsnivåerna kan göra att man måste återgå till de lägre nivåerna av behov 
(Avradinis, Panayiotopoulos & Anastassakis, 2013). 
 
Existence - Fokuserar på människans grundläggande behov för att få sitt uppehälle eller 
existens. 
 
Relatedness - Handlar om människans önskan att skapa tillfredställande relationer till andra 
människor.  
 
Growth - Det här behovet behandlar människans önskan att utvecklas personligt, men även 
inom sitt yrkesområde (Hersey et al., 2007). 
 

2.5 Herzbergs tvåfaktorteori 
 
Frederick Herzberg, har utvecklat en teori där han behandlar faktorer som han anser påverka 
motivationen, positivt och negativt hos medarbetare. Smith & Shields (2013) skriver att 
Herzberg i sin studie intervjuade anställda inom en organisation, dessa fick under intervjuerna 
redogöra om sina bättre samt sämre erfarenheter av arbetslivet. De menar att Herzberg klassar 
upplevelserna där de anställda har gjort goda framsteg som motivationsfaktorer och de 
negativa som hygienfaktorer. Vidare betonar de att Herzberg i sin studie menar att 
hygienfaktorer eller motivationsfaktorer åstadkommer arbetstillfredsställelse och missnöje hos 
en människa. De faktorer som påverkar graden av arbetstillfredsställelse och missnöje menar 
Smith & Shields (2013), utifrån Herzberg teori, beror på underhåll och motivation. Med 
underhåll avser Smith & Shields (2013) att det ingår i Herzbergs hygienfaktorer, vilket syftar 
på externa förhållanden som den anställda inte kan påverka, såsom lön, policy, struktur och 
arbetsbelastning. De anser att underhåll, vilket ingår i tvåfaktorteorin påvisar 
arbetstillfredsställelse som ett resultat av beröm och bekräftelse för den anställdas 
arbetsinsats.  
 
Melvin (1993) menar, utifrån Herzberg, att man bör investera i människans välbefinnande på 
arbetsplatsen. Detta då det tros påverka individens motivation positivt. De positiva 
motivationsfaktorerna som Melvin (1993) menar att Herzberg fokuserar på är prestation, 
erkännande, ett genuint intresse för arbetet, ansvar och möjlighet till befordring, dessa antar 
Melvin (1993) har en positiv effekt på människas motivation. Vidare menar Melvin (1993) att 
Herzberg betraktar faktorer som företagets policy, administration, övervakning, lön och 
arbetsförhållanden ingå i missnöje – hygienfaktorer.  
 
Herzberg tvåfaktorteori är uppdelad i två dimensioner. Sachau (2007) menar att Herzberg 
kategoriser dessa i trivsel - ingen trivsel och missbelåtenhet - ingen missbelåtenhet. Vidare 
anser Sachau (2007) att Herzbergs motivationsfaktorer påverkar vilken grad av trivsel eller 
icke trivsel en människa har, samt att det är hygienfaktorerna som påverkar missnöjet.  
Slutligen menar Sachau (2007) att den främsta skillnaden mellan dessa två faktorer, utifrån 
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Herzberg, är att motivationsfaktorer främjar för en psykisk tillväxt, medan hygienfaktorerna 
innebär lidande.  
 
Motivationsfaktorer: Prestation, erkännande, genuint intresse för arbetet, ansvar, utmanande 
arbete och möjlighet till befordring 
 
Hygienfaktorer: Organisationens policy, administration, övervakning, pengar, status, 
säkerhet/- och trygghet i arbetet och arbetsförhållanden (Sachau, 2007). 
 
 

2.6 Sammanfattning motivationsteorierna 
 
I motivationsteorifiguren kan en 
schematisk jämförelse av Maslows 
behovstrappa, Alderfers ERG- Teori 
och Herzberg tvåfaktorsteori ses. 
Följande figur beskriver hur man kan 
koppla alla tre teorier till varandra. 
 
Utifrån figuren kan man se att 
Alderfers existence och relatedness, 
samt Maslows fysiologiska, 
säkerhets/ - och trygghetsbehov och 
sociala behov kan kopplas till 
Herzbergs hygienfaktorer. Vidare 
kan Alderfers growth och Maslows 
behov av självkänsla och 
självförverkligande kopplas till 
Herzbergs motivationsfaktorer. 
Figuren ska fungera som ett 
hjälpmedel för att se hur dessa tre 
teorier kan kopplas ihop (Lynden och 
Jones 1987). 
 
 

2.7 Chefens roll vid motivation 
 
Chefen inom en verksamhet spelar en betydelsefull och central roll när det gäller att skapa 
driv samt motivation hos sina medarbetare menar Netke (2013). En chef som uppskattar sina 
medarbetare och är driftig anses vara viktigt för att kunna skapa en god arbetsmoral och 
positiv motivation hos sina medarbetare. Enligt Netke (2013) måste en effektiv chef för att 
upprätthålla arbetsglädjen och motivera de anställda vara noga med att lyssna på 
medarbetarnas åsikter och tankar samt generera ett förtroende bland dem. 
 
Chefens roll handlar enligt Pitman(1991) om att skapa en miljö på medarbetarnas arbetsplats, 
där den inneboende motivationen som varje medarbetare innehar arbetar effektivt. Detta för 
att uppnå resultat som både chefen och dem själva önskar. Medarbetarna måste förstå saker på 
liknande vis som deras chef och det är därför viktigt att chefen håller koll på att medarbetarna 

Figur1 Lynden och Jones (1987) visar sammankopplingen av de 
tre teorierna. 
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verkligen gör det. Detta genom att resonera och föra dialog med medarbetarna. Pitnam (1991) 
menar att allt handlar om ha förtroende för chefen eller att kunna övertyga medarbetarna. Om 
medarbetarna tror att chefen ger dem det de vill ha, visar att deras arbete är nödvändigt för 
verksamheten och att medarbetarna blir belönade för det de gör så är det mest sannolikt att de 
är så pass motiverade och sporrade att agera på det sättet som chefen anser att medarbetarna 
ska. 

2.8 Avslutande teori 
 
Vi har med utgångspunkt från vår teoretiska referensram valt ut specifika delar, som vårt 
analytiska ramverk. Det är dessa som vi har utgått ifrån vid formuleringen av våra 
intervjufrågor och insamlingen av data. De faktorer som vi avser är ansvar, 
kommunikation/feedback, trivsel, självförverkligande, delaktighet/påverkan och till sist 
missnöje. Vi uppfattar att motivation är något viktigt för att driva ett arbete samt utvecklingen 
framåt. På grund att det här har vi har valt dessa faktorer med anledning att få en bild över hur 
chefer motiverar sina medarbetare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvar är viktigt då medarbetarna blir utmanade till att prestera sitt bästa. Att ge ansvar 
innebär för många medarbetare att chefen har förtroende för deras potential. Vidare är det 
många som generellt sett värdesätter att chefen förväntar sig att denne ska uppnå goda 
resultat. Det är dock viktigt att delegering av ansvar sker efter ömsesidig förståelse, blir 
ansvar påtvingat på människor riskerar man reducera den grad av motivation som finns 
(Scanlan 1981; Melvin 1993; Sachau 2007). 
 
Även självförverkligande är en viktig faktor för att medarbetarna i en verksamhet ska känna 
sig motiverade. Det här innebär att en medarbetare som uppskattas för vad den gör, mår 
mycket bättre i och med att den känner sig respekterad, unik och värdefull för verksamheten. 
Att ha en känsla av framgång leder till ett ökat självförtroende och en bättre självbild hos 
medarbetarna. Det här innebär att arbetsprestationerna ökar, vilket medför ökad motivation 
bland medarbetarna i verksamheten. För att en chef ska uppnå detta måste denne uppmuntra, 
identifiera och anpassa medarbetarnas kompetenser till respektive arbetsuppgifter. Det här 

Figur 2 Motivation utvalda delar 
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innebär att det blir viktigt att chefen förstärker medarbetarnas styrkor snarare än svagheter 
(Scanlan 1981; Hersey et al. 2007; Sachau 2007). 
 
För att medarbetarna ska känna sig engagerade är det viktigt att chefen hanterar problem 
genom att ta till sig medarbetarnas tankesätt gällande problem och utveckling i/ - av 
verksamheten. Det handlar om att låta medarbetarna vara delaktiga och påverka i den 
utsträckning som det går. 
 
Vidare är det genom feedback, återkoppling och kommunikation som chefen kan förbättra 
medarbetarnas motivation. Det här skapar en känsla av överensstämmelse mellan 
medarbetarna och chefen. Medarbetarna får på så sätt en ökad känsla av engagemang i 
verksamheten (Scanlan, 1981; Hersey et al. 2007).  
 
Trivsel är viktig för att öka motivationen bland medarbetarna. Det är önskan om 
tillfredställelse som påverkar känslan av trivseln på arbetsplatsen. Att skapa interna relationer, 
få bekräftelse, ansvar, möjlighet till självförverkligande och konstruktiv feedback tros vara 
några av ett flertal andra faktorer som skapar trivsel bland medarbetarna. För lärare/ - eller 
förskolelärare menar Sergiovanni (1967) att det är deras uppgifter som stimulerar dem till en 
ökad motivation, medan arbetsvillkoren är sådant som kan påverka deras motivation negativt. 
Med arbetsvillkor menar man sådant som för långa arbetstimmar, dålig lön, inga försäkringar, 
dåliga pensions avtal osv(Hersey et al. 2007; Sachau 2007; Melvin 1993). 
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3 Metodkapitel 
 
Vi kommer nedan att reflektera över vilken sorts metod vi har använt oss av, samt för- och 
nackdelar med denna metod. Därefter beskriver vi avsikten med vårt urval och genomförandet 
av metoden. Till sist diskuterar vi vårt etiska förhållningssätt och studiens tillförlitlighet. 

3.1 Metodreflektion 
 
Till vår kandidatuppsats har vi valt en kvalitativ forskningsmetod, vilket innebär att strategin 
som man använder sig av är induktiv, tolkande och konstruktiv. Anledningen till detta val av 
metod är för att vi vill skapa en förståelse för hur chefer ser på motivation. Vi vill analysera 
över förskolechefers synsätt gällande motivation i deras verksamhet, samt vad de bidrar med 
för att öka medarbetarnas motivation. Det som är positivt med kvalitativ forskningsmetod är 
att forskaren ställer sig in på ett bestämt forskningsproblem i sin undersökning. Kritiken mot 
kvalitativ forskning handlar om svårigheter med alltför subjektiva undersökningar, problem 
med att replikera och generalisera samt bristande transparens. 
 
För att finna möjliga kandidater som kunde delta i vår undersökning valde vi att skicka ut 
mejl till flera förskolechefer i Borås, Alingsås och Skövde kommun. Sammanlagt skickade vi 
ut cirka femtio mejl, varav sjutton svarade. Av dessa var det sju som svarade att de kunde 
medverka i undersökningen, medan sju svarade att de inte hade någon möjlighet att delta. 
Övriga tre svarade att de kunde ställa upp om vi inte fann andra möjliga kandidater. Eftersom 
tanken var få ihop minst tio intervjuer så återkom vi till dessa tre respondenter vid senare 
tillfälle för en intervju. 
 
För att samla in vår empiri valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer med 
förskolecheferna, då tanken var att intervjuerna skulle hålla en viss struktur men att 
respondenterna ändå skulle ha viss möjlighet till att svara fritt. Ett problem som uppstod med 
detta var att en del respondenterna tolkade frågorna på annorlunda sätt än vad som var tänkt 
från början. När vi upptäckte att problemet var på väg att hända, försökte vi förklara frågorna 
ytterligare och på detta sätt fått mer relevanta svar.  

3.2 Urvalsdiskussion 
 
Vi valde att endast intervjua förskolechefer och inte medarbetarna då vi anser att en 
motiverande chef är viktigt. Detta för att chefen i sin tur motivera sina medarbetare för att de 
sedan har en betydelsefull roll i barnens utveckling inom skolan. 
 
De flesta av intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats. Därutöver 
genomfördes två av intervjuerna via telefon, eftersom respondenterna inte hade möjlighet att 
bli intervjuade på sin arbetsplats. Alla intervjuade spelades in efter godkännande av 
respondenterna. Det här ansåg vi vara viktigt för att vi senare under bearbetningen av den 
inkommande datan skulle kunna se vad respondenterna svarat. Efter att vi avslutat alla våra 
intervjuer, valde vi att sammanfatta varje enskild intervju i överensstämmelse med de frågor 
som vi ställt. 
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3.3 Etiskt förhållningssätt 
 
Vi har i vår undersökning valt att inte ange respondenternas namn eller namnet på deras 
arbetsplats. Det finns olika forskningsetiska regler som man bör förhålla sig till när man gör 
en samhällsvetenskaplig forskning. Bryman (2011) menar att det kan uppstå etiska frågor 
gällande frivillighet, integritet och anonymitet för samtliga involverade personer. Han menar 
att det är viktigt att tänka på dessa när människor är inblandade, speciellt då det kan påverka 
de negativt. I vårt fall valde vi att tidigt informera respondenterna om studiens verkliga syfte 
och att de hade rätt till att bestämma över sitt deltagande. 

3.4 Empiritolkning 
 
För att transkribera den data som vi fått har vi med hjälp av teorin, så valde vi ut specifika 
delar från empirin, vilka vi tror har en stor påverkan på medarbetares motivation. Dessa delar 
har vi sedan valt att beskriva i en figur, där de sex faktorerna används för vår analytiska 
referensram. De faktorer som framkommer är trivsel, missnöje, ansvar, självförverkligande, 
delaktighet/påverkan och kommunikation/feedback. Vårt resultatkapitel har vi delat upp i 
figur med faktorerna. Intervjusvaren som vi fått fram sammanfattades sedan utifrån de 
enskilda intervjuerna. 

3.5 Tillförlitlighet 
 
När man använder sig av en kvalitativ forskning så talar man ofta om att det resultat man 
tänkt att få fram ska vara pålitliga och att de ska vara trovärdiga. Tre stycken grundläggande 
kriterium enligt Bryman (2011) är inom denna typ av forskning trovärdighet, pålitlighet och 
äkthet. Eftersom vi har utfört intervjuerna i enrum med respondenterna så förväntar vi oss att 
svaren som getts är sanningsenliga och vi försökte i vår studie återge Respondenternas svar på 
så bra sätt som möjligt. 
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4 Resultat 
 
Vid intervjuer av chefer i förskolan framkommer det att motivation är något centralt och nära 
knutet till en individ. Motivation är när man brinner för något och vill det så mycket att man 
kämpar för att få igenom det. Motivation kan också uppfattas som ett tillstånd individen 
befinner sig i. En av respondenterna menar att motivation ligger på individens eget ansvar. 
Det är upp till personen att bestämma sig om det kommer bli en bra eller dålig dag. Vilken 
grad av motivation som man har menar respondenterna bero på omständigheterna. Det är 
viktigt att uppmärksamma att ingen människa kan bestämma över hur en annan människa 
känner sig. Därför är det chefen som, för personalens skull, har ansvaret för att alla ska trivas 
och må bra i verksamheten. Chefen bör av den orsaken se till att det finns goda förutsättningar 
för medarbetarna att göra ett bra jobb, och klara av sina arbetsuppgifter. Motivation kommer 
då att fungera som en drivkraft för att utveckla verksamheten. Med hjälp av motivation blir 
medarbetarna inspirerade till att våga pröva och vilja nya saker. Motivation blir då ett sätt att 
känna och sprida glädje, enligt respondenterna. 
 
I en verksamhet som förskolan är motivation, hos medarbetarna, viktigt på så sätt att de blir 
engagerade i sitt arbete. Barnen känner av om en medarbetare inte är intresserad av sitt arbete 
längre, då drivkraften och engagemanget inte längre finns kvar. Motivation måste börja hos 
chefen först, man kan inte tvinga någon att bli motiverad, dock kan chefen föra ett gott 
exempel. Det måste finnas någon form av inre drivkraft hos medarbetaren, har man en vilja att 
utföra arbetet på ett bra sätt kan man utvecklas inom sitt yrkesområde. Därför menar 
respondenterna att motivation är viktigt för att medarbetaren ska känna att arbetet har någon 
mening. 
 
I förskolan fungerar motivation som ett verktyg för att utveckla verksamheten samt ge barnen 
en stimulerande miljö, då motivation anses vara en kvalitetshöjande faktor. Engagemanget 
minskar hos medarbetarna om de inte tycker att det är roligt att gå till jobbet, vilket påverkar 
deras sätt att må och mår inte medarbetarna bra kan de inte förmedla något till barnen. 
Chefens ansvar hänger då på att ställa konstruktiva frågor till medarbetarna för att arbetet i 
verksamheten ska gå framåt menar respondenterna. 
 
Chefen är alltid synlig, vilket sätter ribban för saker och ting i verksamheten. Det innebär att 
chefens sätt att agera påverkar motivationen hos medarbetarna. Vidare påverkar även chefens 
synsätt medarbetarna i olika grad, vilket innebär att man inte alltid kan vara säker på att det 
cheferna gör ökar medarbetarnas motivation. Det är upp till chefen att skapa bra 
förutsättningar och en god relation med sina medarbetare. Dock kan detta ibland bli svårt för 
chefen, det gäller då att chefen har tålamod och förståelse för att allt inte går hem direkt hos 
medarbetarna. Är chefen missnöjd blir det inte samma genomslagskraft, vilket enligt 
respondenterna innebär att chefens roll i medarbetarnas motivation är väldigt viktig. 
Inspiration, engagemang och bekräftelse genom samtal är andra faktorer som driver arbetet 
framåt. 

4.1 Positiva och negativa motivationsfaktorer 
 
De faktorer som respondenterna säger motiverar deras medarbetare är att få bekräftelse för 
vad man gör, exempelvis genom samspelet med barnen och deras respons. Glädjen för att ha 
gjort ett gott arbete driver medarbetarna framåt. Att känna sig inspirerad och att kunna 
inspirera är betydelsefullt för att motivera medarbetarna till att göra ett bra arbete. Faktorer 
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som att ha bra arbetskollegor, bra arbetsmiljö, lön, tydliga mål, en bra chef, nöjda föräldrar, 
delaktighet, inflytande, planeringstid, eget ansvar och att få möjlighet till att utvecklas i sin 
yrkesroll påverkar medarbetarnas motivation positivt. Har medarbetarna tillgång eller 
möjlighet till några av dessa faktorer så kan det hjälpa dem att se sitt arbete som något viktigt 
att utföra, och inte som en börda. Det är trots allt barnen som verksamheten fokuserar på, 
därför hoppas respondenterna att medarbetarna arbetar för att ge barnen en bra start i livet. 
 
Det finns även de faktorer som minskar medarbetarnas motivation. Budget, stora barngrupper, 
stress, otydlig chefsroll, hög arbetsbelastning och högt arbetstempo är några av de vanligaste 
faktorer som påverkar medarbetarna negativt. Arbetet kan därför ibland kännas övermäktigt 
för medarbetarna, då de inte alltid hinner jobba med det som de vill och är tänkt att de ska 
arbeta med. En respondent menar att medarbetarna kan känna att de inte ser alla barn, vilket 
innebär att de inte ger alla lika mycket tid. Dock beror detta mycket på förutsättningarna, att 
när resurserna inte räcker till blir det svårt för verksamheten och individerna att leva upp till 
föreställningar som samhället har på dem. Detta kan även leda till att många medarbetare blir 
fysiskt och psykiskt utslitna. 
 

4.2 Motivationsverktyg 
 
Vanliga motivationsverktyg som framkom vid intervjuerna med respondenterna var 
bekräftelse, återkoppling/feedback och dialog, dock kan detta variera. Det är viktigt att chefen 
ser varje enskild medarbetare och vad den har att ge, på så sätt utvecklas individen i sin 
yrkesroll.  Chefen och medarbetaren måste hela tiden arbeta med att ge och ta, vilket innebär 
att medarbetaren får eget ansvar i den utsträckning som det är möjligt, dock i utbyte mot att de 
gör ett bra jobb. Det blir då viktigt för chefen att genom återkoppling/feedback lyfta fram det 
som är bra men även det som behöver förbättras, detta utan att trycka ner eller favorisera vissa 
medarbetare. Klarar chefen av detta så kan både medarbetarna och verksamheten på så sätt 
utvecklas tillsammans. 
 
Samtal är ett annat viktigt verktyg. Det är betydande att chefen för en dialog med 
medarbetarna, detta för att de ska känna att chefen lyssnar på dem. Man kanske inte alltid kan 
lösa problemet genom samtal, dock visar chefen att medarbetarna har stöd om de skulle vara i 
behov av det. Ytterligare motivationsverktyg är att medarbetarna blir rättvist behandlade, 
uppmuntrade, delaktiga i beslut, får tydliga mål och att följa värdegrunden. Chefen måste vara 
tillgänglig för medarbetarna i den utsträckning som det går för att dessa motivationsverktyg 
ska ha någon effekt. Eftersom förskolan är en verksamhet som fokuserar på barn är det viktigt 
att gå tillbaka och hela tiden fråga sig: vilka gör vi det här för? Vad kan vi ge barnen? Och 
vad kan vi göra för att de ska få en bra dag? Det lilla betyder mer än vad många tror, att ge 
godis eller en vänskaplig klapp på axeln är några faktorer som ökar trivseln avsevärt i 
verksamheten menar respondenterna. 
 
Att motivera medarbetaren som en enskild individ är enklare än att motivera arbetslaget som 
grupp. Mycket handlar om att ge feedback, inspirera, lyssna och uppmärksamma individen. 
Chefen bör stimulera medarbetarnas utveckling genom att ställa utmanande frågor som 
exempelvis; Hur tänkte du där? Kunde du ha gjort på ett annat sätt? Vad händer om du gör så 
här? Är det något som medarbetarna vill prata om så finns det tillfälle för detta vid 
medarbetarsamtal/utvecklingssamtal och vid lönesamtalen. Det är under medarbetarsamtalen 
som chefen ska ställa frågor som; hur trivs du med jobbet? Hur trivs du med dina kolleger? Är 
det något du vill berätta för mig? Hur trivs du med mig som chef? Frågorna är alltid öppna, 
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vilket ger medarbetarna möjlighet att utveckla svaren på det sätt som de känner för. Vidare 
har medarbetarna möjlighet att ta upp aktuella frågor under lönesamtalen. I dessa lönesamtal 
tar chefen upp olika kriterier som medarbetaren måste uppnå för att få en viss lönesättning. 
Respondenterna menar med detta att det är väldigt viktigt för en chef att ha hyfsad daglig 
kontakt med medarbetarna, detta för att få en insyn i hur människorna i verksamheten mår. 
 
När det gäller att motivera arbetslaget, så jobbar respondenterna inte på ett annat sätt än det 
som sagts tidigare. Det är viktigt att alla medarbetare är med på tåget, vilket innebär att chefen 
driver saker åt samma håll. Tydliga mål har av den orsaken en betydelsefull roll i chefens 
arbetssätt. Man måste ha mål när man jobbar med något, annars har man inget verktyg att utgå 
ifrån. Nätverk är en annan viktig faktor för att motivera arbetslaget. Det innebär exempelvis 
att personalen som jobbar inom ur och skur förskolorna träffar varandra för att inspireras. Ur 
och skur förskolorna är sådana förskolor där barn och personal vistas ute i naturen oavsett 
vilket väder det är. Dessa nätverk är till för att medarbetarna tillsammans ska utveckla 
naturförskolorna och lära sig av varandra. Vidare finns det arbetsplatsombudsträffar och 
pedagogiska möten där man diskuterar frågor som rör kvaliteten. En chef måste stärka 
medarbetarna i deras olikheter och se till att utnyttja medarbetarnas styrkor. För att en chef 
ska kunna motivera medarbetarna måste denne veta vilka behov som finns, och sedan utifrån 
detta sätta upp realistiska, tydliga och mätbara mål, enligt respondenterna. 
 

4.3 Bevara motivation 
 
Att bevara motivationen i en verksamhet som förskolan är en fråga som kräver tid och 
tålamod, dock gäller det för chefen att inte ge upp så lätt. Roliga aktiviteter för medarbetarna 
utanför verksamheten ger dem en slags guldkant på tillvaron, vilket ökar trivseln. Det är 
därför jätteviktigt att chefen tar till vara på alla små tillfällen med medarbetarna. Chefen 
måste hitta en balans genom att ställa konstruktiva frågor för att få ett systematiskt tänk av 
medarbetarna. För att motivationen ska kunna bevaras långsiktigt i verksamheten måste 
chefen vara lyhörd och ge medarbetarna tillfälle att ha planeringstid. Alla medarbetare måste 
vara med på banan innan verksamheten kan utvecklas, detta menar respondenterna att man 
kan göra genom att följa upp, utmana och ställa nya frågor. 
 
Minskar motivationen i en verksamhet som förskolan behöver cheferna ha en handlingsplan. 
Det blir viktigt att uppmuntra genom samtal både individuellt och i grupp. Medarbetarna och 
chefen bör kommunicera på ett sätt som gör att de förstår varandra. Vidare kan chefen ge 
medarbetarna lite variation i sina arbetsuppgifter. Ett exempel som en av respondenterna tog 
upp är att låta medarbetaren få komma ifrån barngruppen en stund och istället ta hand om 
pappersarbete. Blir det ett extremfall så harchefen möjlighet att anställa annan personal, 
annars kan man även ta till samtal med medarbetaren. Lyssnar inte medarbetaren kan chefen 
ta till ett instrument som exempelvis personalsekreteraren, denne fungerar som en tredje part 
vid samtal med medarbetaren. Personalsekreteraren ska under dessa samtal ha koll på hur 
chefen och medarbetarna uttrycker sig och sedan hjälpa dem gå vidare från det. 
Utvecklingsdagar är en annan återgärd som alla respondenter berättat att de har. Vidare är det 
även viktigt att chefen ser till att alla medarbetare ser helheten då de jobbar i ett större 
sammanhang. 
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4.4 Bekräftelse, delaktighet och påverkan 
 
Alla vill bli sedda och inte minst av sin chef, det blir ett sätt för medarbetarna att komma 
vidare i sitt arbete och verksamheten. Av den orsaken blir det viktigt att chefen försöker 
uppmärksamma medarbetarna genom daglig kontakt. Det är under dessa regelbundna 
kontakter som cheferna ger återkoppling på medarbetarnas arbetsinsatser. Genom konstruktiv 
återkoppling utvecklas medarbetarna i sin yrkesroll.  Cheferna försöker ge återkoppling och 
feedback genom samtal med pedagogerna, vilket oftast leder till pedagogiska diskussioner. De 
berättar att återkoppling/feedback sker bland annat under medarbetarsamtal, 
avdelningssamtal, lönesamtal, arbetsplatsträffar, möten osv. det är under dessa möten som 
cheferna kan följa upp och förbättra verksamheten. Respondenterna förklarar att det inte finns 
någon klar struktur i hur de arbetar med återkoppling/feedback, dock handlar mycket om att 
se och höra medarbetarna, för att sedan ge feedback på det. 
 
I förskoleverksamheterna är det väldigt viktigt att medarbetarna får möjlighet till att vara 
delaktiga och påverka. Medarbetarna har möjlighet att vara med och påverka bland annat i 
olika beslut som tas. Dock finns det de beslut som chefen själv måste ta, som inte kan 
påverkas. Ibland vill medarbetarna att chefen ska ta beslutet för att de inte kan komma 
överens eller att de frågar hur chefen skulle göra i deras fall. Medarbetarna har även möjlighet 
att vara med och påverka i sin verksamhet. De får möjlighet att planera, bestämma teman och 
lägga upp sin dag i stort sätt själva. Dock säger respondenterna att det finns direktiv som 
medarbetarna måste förhålla sig till. 
 
Medarbetarna har även möjlighet att påverka vid arbetsplatsträffar, möten och vid facklig 
samverkan. Vid dessa arbetsplatsträffar får medarbetarna bland annat möjlighet till att 
påverka på det sättet att de får komma med egna åsikter. De får ta upp det dem vill prata om 
och detta kan handla om allt ifrån schemaläggning till storlek på barngrupper. 
 
Medarbetarnas möjlighet till påverkan och delaktighet ökar medarbetarnas motivation. 
Genom att respondenterna har märkt att medarbetarna tar större ansvar och engagerar sig mer 
i verksamheterna samt att relationen mellan medarbetarna blivit bättre. Dock kan även viss 
minskning av motivation ses. Genom att motivationen minskar för att de kanske måste ta ett 
nytt beslut. Detta försöker dock chefen förhindra genom att bygga upp verksamheten 
tillsammans med medarbetarna. Finns det däremot några onödiga faktorer så bör man försöka 
plocka bort dessa och endast fokusera på de viktigaste faktorerna. 
 
I verksamheterna har medarbetarna styrdokument och direktiv som ska följas. Dock har 
medarbetarna möjlighet till stort eget handlingsutrymme. Detta innebär att de själva får 
organisera sig som de själva tycker passar deras avdelning, de får fritt möjlighet att sätta upp 
mål för sin verksamhet samt att medarbetarna har stort handlingsutrymme inom varje 
arbetslag. Medarbetarnas möjlighet till eget handlingsutrymme har haft en positiv påverkan på 
medarbetarnas motivation. En av respondenterna säger att arbetsklimatet blir bättre när 
medarbetarna vet att de är med och driver tillsammans. En annan respondent säger att 
medarbetarna tar mer initiativ och tycker att det blir roligare. Respondenten påpekar också att 
om medarbetarna blir för styrda så är risken stor att kreativiteten och motivationen påverkas 
på ett dåligt sätt. 
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4.5 Självförverkligande 
 
Medarbetarna har delvis möjlighet till personlig utveckling (självförverkligande) genom bland 
annat medarbetarsamtal och samarbeten med andra verksamheter. Dock finns det problem 
rent ekonomiskt genom att cheferna inte alltid kan låta medarbetarna göra det dem vill, då 
pengarna som de har att spendera på detta inte alls är stor. Medarbetarnas möjlighet till 
personlig utveckling har haft påverkan på deras motivation genom att det syns ute på de olika 
avdelningarna att medarbetarna är mer nöjda. En av respondenterna menar att medarbetarna 
har fått nya idéer och tankar samt att de i sin tur lär ut till andra medarbetarna om vad de har 
lärt sig. 
 
Medarbetarna har inte bara möjlighet att utvecklas och öka sin kompetens genom samarbeten 
och samtal utan också genom kurser, föreläsningar och olika utbildningar. En respondent 
berättar att några i dennes verksamhet läser högskolekurser, där de får kurslitteratur betalt 
samt extra läsdagar. Motivationen hos medarbetarna ökas vid kompetensutveckling genom att 
de märker skillnader i medarbetarnas tänkande, hur de ser på verksamheten samt hur de ser på 
barnen än tidigare. En annan respondent säger att ökning av motivation kan ses genom att 
medarbetarna är mer inspirerade samt att föreläsningar ger dem en bekräftelse för att det som 
de gör är rätt och detta gör att de blir motiverade att fortsätta. 
 

4.6 Trivsel och missnöje 
 
Trivsel är något som är betydelsefullt på en arbetsplats. Det är väldigt viktigt hur man är mot 
varandra och att man lyssnar samt ser till att alla medarbetare blir sedda för att de ska trivas 
på sin arbetsplats. En respondent säger att hon försöker, för att få medarbetarna att trivas, 
skapa en positiv arbetsmiljö och visa tydlighet genom att visa vad som inte är acceptabelt. En 
annan respondent säger att det är viktigt att medarbetarna känner att chefen lyssnar på dem 
även om denne inte alltid kan göra någonting åt situationen som är just då, så är det ändå 
viktigt att de känner att chefen tar med sig det. 
 
Missnöje är något som är viktigt att fånga upp i tid.  Om någon känner sig missnöjd så måste 
man lyssna på medarbetaren och försöka vända situationen genom att ha en dialog. Det är 
viktigt att hitta vad missnöjet bottnar i och att få medarbetaren att sätta ord på vad det handlar 
om. En av respondenterna säger att det är viktigt att missnöjet inte sopas in under mattan utan 
att man vågar prata om det. Dock finns det missnöje som exempelvis att man inte haft 
tillåtelse att ta ledigt alla juldagar. Medarbetarna kan inte alltid få som den vill, i den 
utsträckningen de vill. Skulle chefen backa för en sådan begäran visar chefen att de andra i 
personalen bara kan gå in till chefen så får de som de vill, menar respondenten. 
 

4.7 Brister i chefers sätt att motivera 
 
Tidsbrist påverkar medarbetarna genom att cheferna inte alltid har tid att motivera dem. Men 
detta är bara en av de saker som påverkar cheferna i deras arbete med att motivera 
medarbetarna. Det finns alltid saker som cheferna kan förbättra. En av respondenterna säger 
att hon skulle behöva bli mer coachande som chef istället för att komma med raka svar och 
krav samt att denne ibland är för positiv även om medarbetarna är för trötta. Detta påverkar 
motivationen hos medarbetarna negativt.  En respondent menar att hur mycket du än pushar 
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och berömmer så gör du det alldeles för lite samt att respondenten har så mycket att göra att 
denne ibland missar viktiga saker. 
 
Otålighet är något som är en annan brist när det kommer till att motivera medarbetarna. En 
respondent menar att hon istället för att vara otålig ska lyssna och vänta in medarbetaren och 
inte ha för bråttom. Det är också viktigt att visa för medarbetaren att denne varit med och 
påverkat för det är inte alltid som medarbetaren uppfattar att denne har varit det. En annan 
respondent säger att hon förbereder sina möten väldigt noga och att denna tid kanske 
respondenten kunnat ha till att vara ute i verksamheten. 
 
Det finns andra chefer som är i precis samma sits som respondenterna när det gäller tidsbrist. 
Andra brister som finns hos förskolechefer är att många chefer är chef för att vara chef och 
använder sin makt på fel sätt. Många går in och inte ens rådfrågar sina medarbetare utan sitter 
på sitt kontor och bestämmer hur verksamheten ska fungera. Detta gör så att medarbetarna 
inte tror på det och att detta i sin tur har en påverkan på motivationen. En respondent menar 
att ibland kan man behöva göra motivationssänkningar för annars kan man inte organisera. 
Dock istället för att peka med hela handen så försöker denne prata med de berörda. Andra 
omständigheter som stress och att allt ska gå fort kan också vara bidragande faktorer till att 
det finns brister hos förskolechefer. 
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5 Analys 
 
Inledningsvis tar vi upp allmänt om vad motivation är och hur man gör för att motivera 
medarbetarna samt chefens betydelsefulla roll i medarbetarnas motivation, detta enligt 
resultatet och den teoretiska referensramen. Vi fortsätter sedan med att gå igenom varje del 
utifrån figuren kopplat till motivationsteorierna(Maslows behovshierarki, Alderfers ERG teori 
& Herzbergs tvåfaktorteori) och det resultat vi har erhållit i vår studie. Vi börjar med trivsel 
som ur chefernas perspektiv utgår ifrån att alla vill bli sedda. Sedan går vi in på missnöje som 
kopplas till budget, stress och hög arbetsbelastning. Efter det går vi in på delaktighet och 
påverkan som kan kopplas till teman, möten och beslut. Därefter kommer kommunikation och 
feedback som kan kopplas till uppmuntran och dialog. Vidare tar vi upp ansvar som kan 
kopplas till organisering av den egna verksamheten. Till sist går vi in på självförverkligande 
som kan kopplas till kurser och samverkan. 
 
Det finns olika uttryck och tankegångar för vad motivation är och hur man gör för att 
motivera medarbetare. Enligt respondenterna är motivation centralt utifrån varje enskild 
individ. Det innebär att individen befinner sig i ett tillstånd där denne känner starkt för 
någonting. Vi tror att det respondenterna menar med att motivation är centralt utifrån varje 
individ uttrycker sig i självbestämmande teorin. Detta genom att motivation skiljer sig från en 
person till en annan person (Alvesson & Svenningsson, 2007). Vidare är respondenternas 
uppfattning om att individen befinner sig i ett tillstånd när den är motiverad, är ett uttryck för 
det Lanchester (1986) och Fearon (2012) menar med att motivation kommer ur ett emotionellt 
tillstånd. Motivation kommer således från varje människas inre drivkraft, vilket är ett resultat 
av självkänsla, val, preferenser och erfarenheter. 
 
Motivation kan enligt respondenterna användas som ett verktyg för att engagera medarbetarna 
samt att utveckla verksamheten. Respondenterna menar med detta att engagerade medarbetare 
skapar en stimulerande miljö för barnen inom förskolan. Om någon medarbetare inte är 
motiverad eller intresserad av sitt arbete så känner barnen av detta. Därför är det viktigt att 
medarbetarna har en motiverande chef som är engagerad i verksamheten och uppskattar samt 
lyssnar på sina medarbetare. Det är viktigt att veta att en chef aldrig kan pressa medarbetare 
till att bli motiverade, däremot kan chefen påverka graden av motivation genom att tillgodose 
de behov som medarbetarna har. Detta tror vi uttrycker sig i Herzbergs motivationsfaktorer, 
genom att de får bekräftelse för ett bra arbete så blir medarbetarna engagerade och 
tillfredsställda i sitt arbete. Vi kan även återse detta i det Pitnam (1991) säger, att det handlar 
om att kunna övertyga eller skapa förtroende. Med detta menas att om chefen ger 
medarbetarna någon form av belöning så är det troligt att de gör det som är tänkt att de ska 
göra, då de är så pass peppade. 
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Figur 3 Motivation Chefsperspektiv 

 
Det är viktigt att alla medarbetare blir sedda och lyssnad till menar respondenterna. Därför är 
det viktigt att chefen ser till att alla på arbetsplatsen trivs och mår bra. Att förutsättningarna är 
goda för medarbetarna är också chefen som bör se till, detta för att medarbetarna ska få en 
tillfredställande arbetsmiljö. Vidare har respondenterna berättat att de anser att detta kan ske 
när chefen väl betonat hur viktigt det är att man lyssnar på varandra, vilket innebär att man 
arbetar med att ge och ta. De menar att mycket av detta handlar om att chefen bör ge 
feedback, lyssna, inspirera och se medarbetarna, både som individer och som 
gruppmedlemmar. Vi tror att detta kan vara ett uttryck för de två behovskategorier som 
Graham och Balloun (1973) samt Hersey (2007), utifrån Maslows behovshierarki, tar upp. De 
menar att socialt samspel och god självkänsla är något som människan är i behov av. En 
människa som känner att den tillhör eller är accepterad av en viss grupp med människor, tror 
vi vara en av många faktorer som skapar god självkänsla som i sin tur skapar trivsel och 
motivation. 
 
Att alla ska bli sedda och lyssnade till tror vi även kan ses i Alderfers relatedness som Arnolds 
och Boshoff (2002) tar upp. Alderfers relatedness liknar det sociala samspelsbehovet i 
Maslows behovshierarki och handlar om att skapa goda relationer med andra människor. Det 
här kan vara en viktig steg för att skapa en tillfredställande arbetsmiljö. Om medarbetare inte 
känner att deras arbete är roligt eller tillfredställande är risken stor att de inte kan förmedla 
något till barnen menar respondenterna. Känner medarbetarna att de trivs med sina 
arbetsuppgifter och sin position i verksamheten kan detta leda till att medarbetarna blir 
inspirerade och därmed vågar pröva nya saker. Det här kan man se är något som Melvin 
(1993) och Sachau (2007), utifrån Herzbergs motivationsfaktorer, förespråkar och kallar för 
arbetstillfredsställelse. Även erkännande är en faktor som påverkar människans motivation 
positivt, och att få beröm samt bekräftelse för det den anställde gör skapar en slags 
tillfredställelse för hur de känner för sitt arbete. Det är av en sådan orsak som respondenterna 
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anser att det är viktigt att chefen har en daglig kontakt med medarbetarna, i alla fall i den 
utsträckning som det går. De menar att chefen på så sätt får en möjlighet att se hur 
medarbetarna mår. 
 
De faktorer som respondenterna säger minskar medarbetarnas motivation är bland annat 
stress, hög arbetsbelastning och budget. Medarbetarnas arbete kan ibland kännas som 
övermäktigt, då de inte hinner med allt de vill och är tänkt att de ska göra. Detta kan vi delvis 
se uttrycka sig i det Sachau (2007) och Melvin (1993) med utgångspunkt i Herzbergs 
tvåfaktorsteori, kallar för hygienfaktorer. Hygienfaktorer är sådana faktorer som påverkar en 
individs missnöje och innebär lidande för individen. Dock säger respondenterna att de 
försöker, om de känner att någon är missnöjd bland medarbetarna, lyssna på denne och genom 
dialog försöka få medarbetaren motiverad igen. Alvesson och Svenningsson (2007) påtalar 
dock en viss problematik med att tillfredsställa behoven i Maslows Hierarki. Detta genom att 
medarbetaren längre fram kan uppleva svårigheter med att känna sig tillfreds med tillvaron, 
trots att man har tillgodosett behoven som medarbetaren har, och därför känner denne sig 
mindre motiverad. Vi tror att detta kan kopplas till det respondenterna uttrycker med att 
medarbetarna ibland inte kan få som de vill då chefen inte kan tillåta vad som helst, vilket kan 
göra att missnöje skapas. 
 
Medarbetarna har möjlighet i ganska stor utsträckning möjlighet att planera, lägga fram teman 
och bestämma över sin dag på avdelningen själva. Vidare har medarbetarna möjlighet att 
påverka vid möten och arbetsplatsträffar, där de får möjlighet att ta upp sådant som de känner 
är viktigt, vilket kan vara allt ifrån barngruppernas storlek till schemaläggning. Medarbetarna 
får även möjlighet att påverka i en del beslut som tas, dock finns det de beslut som de inte alls 
har möjlighet att påverka utan som chefen själv måste ta. Detta tror vi uttrycks i det Hersey 
m.fl. (2007) nämner, med utgångspunkt i Maslows självförverkligande, att det är viktigt att 
låta medarbetarna får en viss frihet som gör att de får möjlighet att åstadkomma det de har 
förmåga till att göra. Vidare måste cheferna vara medvetna att det här behovet hos 
medarbetarna är något som är betydelsefullt, annars är risken att engagemanget för deras 
arbetsuppgifter minskar. Risken för att engagemanget minskar kopplar vi till det som 
respondenterna säger om att de ibland måste ta nya beslut, vilket påverkar medarbetarna 
genom att deras motivation minskar. Dock menar respondenterna att de försöker i den 
utsträckning det går att förhindra problem som kan uppstå genom att bygga upp verksamheten 
gemensamt med sina medarbetare och tar bort onödiga faktorer som är mindre viktiga. Detta 
kopplar vi till det Scanlan(1981) säger om att det är viktigt att cheferna handskas med 
problem. Detta genom att chefen tar till sig det medarbetarnas sätt att tänka kring det gällande 
problemet samt när det handlar om utvecklig i och av verksamheten. 
 
Det är viktigt att en chef lägger märke till sina medarbetare genom en daglig kontakt menar 
respondenterna. Att en chef sporrar medarbetaren för det arbete som denne gör och att chefen 
är tillgänglig för medarbetaren fungerar enligt respondenterna som ett verktyg vid 
motiverandet av medarbetarna. Respondenterna menar att även om chefen bara gör något litet 
så kan detta för många medarbetare betyda mycket mer än vad många tror. Att alla människor 
vill synas genom daglig kontakt kan vi se uttrycker sig i det Graham och Balloun(1973), 
utifrån Maslows behovshierarki, kallar för socialt samspel och god självkänsla samt det 
Hersey (2007) utifrån Alderfers ERG teori, benämner som relatedness och growth. Detta 
genom att det är viktigt att individen ska få känna sig behövd och bra samt skapa goda 
relationer, få konstruktiv feedback och därav utvecklas. Vidare nämns detta även i det Scanlan 
(1981) säger om att chefen via kommunikation och feedback kan förbättra sina medarbetares 
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motivation, då detta skapas en känsla av att medarbetarna och chefen är på samma sida. Det 
skapas även en uppfattning hos medarbetarna, som får en ökad inställning av engagemang. 
 
Medarbetarna har stort ansvar i att organisera och sätta upp mål för sin egen avdelning och 
verksamhet menar respondenterna. Detta berättar en respondent gör att arbetsklimatet bättre, 
eftersom medarbetarna vet att de är med och bidrar samt driver verksamheten tillsammans 
med chefen. En annan respondent säger att medarbetarna tycker att det blir roligare och att 
medarbetarna tar mer initiativ. Att medarbetarna har möjlighet till eget ansvar kopplar vi till 
Hersey m.fl. (2007), utifrån Maslows behovshierarki, menar med det är viktigt för människan 
att ha en viss påverkan på sin arbetsplats och miljö. Detta kan även ses i det som Melvin 
(1993) och Sachau (2007), utifrån Herzbergs motivationsfaktorer, menar med att ansvar är en 
faktor som kan påverka individen till att få högre motivation. Vidare kan det också kopplas 
till det Scanlan (1981) menar med att ansvar är något som är väldigt viktigt. Han menar att 
ansvar gör så att medarbetarna blir utmanade till att göra sitt allra bästa. Genom att chefen ger 
ansvar till sina medarbetare så skapas en känsla hos medarbetarna att chefen har förtroende 
för medarbetarnas förmåga och kapacitet samt att chefen förväntar sig att denne ska uppnå så 
bra resultat som möjligt. 
 
Medarbetarna har möjlighet att utvecklas personligen genom bland annat högskolekurser, 
samverkan med andra verksamheter och medarbetarsamtal. Dock finns det svårighet med 
detta genom att cheferna inte har råd eller vid varje tillfälle kan låta medarbetarna göra det 
dem vill. Trots att det inte finns mycket pengar till detta så har det haft en stor positiv 
påverkan på deras motivation genom att medarbetarna fått nya idéer som de i sin tur lärt ut till 
andra medarbetare. Vi tror att detta är ett uttryck för självförverkligandebehovet som Graham 
och Balloun (1973) menar, utifrån Maslows behovshierarki, att människan vill uppfylla det 
den har absolut förmåga till i livet. Vidare tror vi att detta är ett uttryck för det Arnolds och 
Boshoff (2002) samt Hersey m.fl. (2007), utifrån Alderfers ERG teori, menar med growth. 
Growth handlar om att människan vill och önskar att utvecklas både personligt och inom det 
den arbetar med. 
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6 Slutdiskussion 
 
I vårt avslutande kapitel reflekterar vi över det vi har kommit fram till i vår studie. Vi knyter 
samman detta med vårt syfte och vår frågeställning. Till sist diskuterar vi om vilka 
möjligheter som finns för vidare forskning. 
 
Med utgångspunkt i vår frågeställning som var att visa hur chefer motiverar sina medarbetare 
har vi kommit fram till att de flesta av respondenterna arbetar på samma sätt med att motivera 
sina medarbetare. Vi uppfattar det som att dialog och bekräftelse är de mest framträdande 
motivationsverktygen som cheferna inom förskolorna använder sig av. För att stimulera 
medarbetarnas motivation menar respondenterna att alla chefer måste vara medvetna om att 
dialog skapar en förståelse för vad som motiverar och vad som inte motiverar medarbetarna. 
Medan individuella arbetsprestationer, bli sedda, får feedback och att bli uppmuntrade ger 
medarbetarna en slags bekräftelse i att de gör ett bra jobb. Cheferna påtalar dock att de inte 
alltid har tid i sitt arbete att motivera sina medarbetare. Vi tror att detta kanske kan bero på att 
cheferna har ett för stort ansvar, genom att de per chef har hand om flera förskolor. Hade 
cheferna istället haft hand om bara en förskola kanske det hade varit möjligt för dem att 
engagera sig mer i medarbetarna och deras verksamhet. 
 
Vid intervjuerna av förskolecheferna verkade det som att cheferna hade god kunskap om 
motivation och hur man gör för att motivera sina medarbetare. Trots det är vi fundersamma 
om alla förskolechefer verkligen arbetar aktivt med motivation. Då några av respondenterna 
utifrån vår frågeställning påpekade att de inte riktigt funderat på vilka motivationsverktyg de 
använder för att motivera sina medarbetare. Kan detta kanske bero på att det som cheferna 
nämner att de inte har tid och därför inte kan lägga en del tid vid att motivera sina arbetare? 
En annan tanke kan vara att det kanske är inarbetat i deras arbetsvardag, att de inte tänker på 
det.   
 
Chefers roll i medarbetarnas motivation kan se annorlunda ut i de olika verksamheterna. Vissa 
förskolechefer tar stort ansvar för att motivera sina medarbetare, medan andra lägger större 
vikt vid att det är medarbetarens eget ansvar att se till att de är motiverade. Vi undrar vad 
detta kan bero på. Kanske beror det på vilken självständighet medarbetarna har i att utöva sitt 
yrke eller att det kanske finns olika grader för hur mycket motivation som cheferna försöker 
ge sina medarbetare. 
 
En del av respondenterna säger att de motiverar sina medarbetare utifrån deras eget synsätt på 
motivation. Dock säger de också att de inte är säkra på om deras sätt att vara verksam 
påverkar deras medarbetares motivation. Kan detta kanske bero på att de utifrån våra frågor vi 
ställde, svarade på ett sätt som för dem själva skulle fungera bäst? Vi baserar detta på att det 
tidigare nämnda, att de är tveksamma till att deras agerande har verkan på motivationen hos 
medarbetarna.  
 
Eftersom vår studie är gjord utifrån ett chefsperspektiv skulle man kunna forska vidare genom 
att även få med medarbetarnas perspektiv. Det skulle göra att man fick en bredare bild av 
motivation samt om chefernas sätt att motivera tillämpar sig väl på medarbetarna. 
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8 Bilagor 

8.1  Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

• Hur ser du på motivation? Vad är motivation för dig? 
 

• Tycker du att motivation är något som är viktigt för att utföra ett bra arbete? 
o Om Ja; 

 På vilket sätt är det viktigt för ett bra arbete? Motivera och utveckla!  
o Om nej; 

 Varför anser du att det inte är viktigt för ett bra arbete? Motivera och 
utveckla! 

 
• Vilka faktorer tror du motiverar dina medarbetare? Utveckla! 

o Varför tror du att just dessa faktorer motiverar dem? Utveckla! 
o Kan du se några faktorer som minskar deras motivation? 
o om ja; 

 Vilka? utveckla! 
o om nej; 

 Gå vidare. 
 

• Anser du att din egen syn på motivation påverkar ditt sätt att motivera dina 
medarbetare?  

o Om ja; 
 Hur och på vilket sätt påverkar din egen syn ditt sätt att motivera? 

utveckla! 
o om nej; 

 Gå vidare. 
 

• Använder du några motivationsverktyg för att motivera dina medarbetare? 
o om ja; 

 Vilka? Samt vilken/vilka är de vanligaste motivationsverktygen du 
använder dig av? Utveckla! 

 
• Hur gör du för att motivera den enskilda individen (Enskilda medarbetaren)? 

o Om samma svar: Finns det andra motivationsfaktorer du har i åtanke vid den 
enskildes motivation?  

o om ja; 
 Vilka? 

o om nej; 
 Gå vidare. 
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• Hur gör du för att motivera dina arbetsgrupper (Medarbetarna som grupp)? 

o Om samma svar: Finns det andra motivationsfaktorer du har i åtanke vid 
medarbetarnas motivation som grupp? 

o om ja; 
 Vilka? 

o om nej; 
 Gå vidare. 

 
 

• Hur bevarar du motivationen bland dina medarbetare? Utveckla! 
o Vilka återgärder har ni om motivationen minskar?  
o Har ni några åtgärder som ni vanligtvis tar till?  

 

• Hur och på vilket sätt arbetar du med återkoppling/feedback? 
o Har ni tillfällen då ni pratar om detta, där även medarbetarna får lov att 

förmedla sina tankar och känslor om deras arbetsmotivation? 
o Om ja; 

 Varför är samtal med återkoppling/feedback viktiga? 
o Om nej; 

 Varför anser du att samtal med återkoppling/feedback inte är viktiga? 
 

• Bestämmer de i ledningen över dig hur du ska motivera dina medarbetare? 
o Om ja; 

 På vilket sätt? 
o Om nej; 

 Har du några särskilda punkter du utgår ifrån när du ska motivera dem? 
 

• Har dina medarbetare möjlighet till att vara delaktiga och påverka? I så fall hur?  
o På vilket sätt har detta haft påverkan på motivationen, minskning av 

motivation?  
 

• I vilken utsträckning har medarbetarna möjlighet till eget handlingsutrymme? 
o Har detta i så fall haft någon påverkan på deras motivation tror du?  

 
• Har medarbetarna möjlighet till personlig utveckling, självförverkligande? I så fall 

hur?  
o Har du märkt om detta har haft någon påverkan på deras motivation? 

  



 

- 28 - 
 

• Ger du som chef dina medarbetare möjlighet att öka sin kompetens via ex. seminarier, 
kurser osv. ? 

o Har du i så fall sett någon påverkan på motivationen?  
o Om ja;  

 Hur och på vilket sätt? 
Om nej; 
 Gå vidare. 

 
 

• Hur ofta har ni personalmöte?  
o Anser du att möte med medarbetarna är något viktigt för deras motivation?  
o Om ja; 

 Varför är det viktigt? 
o Om nej: 

 Varför anser du att det inte är viktigt? 
 

• Hur och på vilket sätt arbetar du för att medarbetarna ska trivas på arbetsplatsen? 
Utveckla! 
 

• Hur och på vilket sätt arbetar du för att motverka missnöje bland medarbetarna? 
Utveckla! 
 

• Anser du att det finns några brister i hur du motiverar dina medarbetare? I så fall 
vilka?  

o Hur anser du i så fall att du kan bli bättre på att motivera dina medarbetare?  
 

• Anser du att det finns problematik/brister hos andra förskolechefer med att motivera 
sina medarbetare? i så fall vilka? Utveckla! 
 

• Är det något mer du vill tillägga? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och 
lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken 
kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. 
Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. 
Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många 
fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, 
nationell och internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i 
InnovationLab, som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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