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Abstract 
When we read about motivation we got the feeling that motivation is something obvious. 

Because we see motivation as something obvious it could lead to fear if you don´t feel 

motivated for something. Should we see our life and world from the perspective of 

motivated and not motivated? Since we think that the word motivation is used casual and 

that it might have loosed some of its meaning we want to find out how the word 

motivation can get back its native meaning. Further we wants to find out why it is a 

concept that can be seen as something obvious in our weekday. Our thoughts in this 

subject are about to “undress” the word motivation to get back its concrete meaning and 

re-create the anticipation. 

 

The thought is to represent this in such an interesting course as possible, try to summarize 

every tale from the people we have interviewed in an interesting coherent text. After this 

we will go deeper in the text to see what its hide. This we will do to get a better 

understanding in the subject we have chosen to write about. Our purpose is descriptive in 

a way that we will visualize different theories and the people that we have interviewed 

and their relations. To find different motives to why the word motivation has been an 

obvious concept we will be deeper. To do this we are going to see the word motivation 

with critical eyes and question it.     

 

It is easy for us humans to get stuck in our own patterns of thoughts and that we get 

blinded for others realities than our own reality. Because we get looked in into the 

thoughts we believe that our own approach is “the right one”. We think that this has an 

influence in how we see the concept of motivation and its meaning. If it would exist a 

good recipe for how we people create motivation wouldn´t we only be surrounded by 

motivated people?   

 

In this essay we want to create an interesting reading experience. To do this we have used 

a narrative method.  We want to give the reader room for own reflection when it comes to 

our story. We have also used an abductive method because we are not seeking for the 

truth and we are not going to draw any conclusions. We have chosen not to reveal too 

much in this abstract instead we want to invite the reader to our story.  
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Sammanfattning 
När vi har läst om motivation så uppfattar vi att motivation är något som anses självklart. 

I och med att vi ser det som en självklarhet kan det föda en rädsla för att inte känna sig 

motiverad. Är det så att vi skall se tillvaron och världen utifrån motiverad och icke-

motiverad?  Eftersom vi upplever att ordet motivation används lite för lättvinligt och att 

det i och med det kan ha tappat lite av sin innebörd ämnar vi ta reda på hur ordet 

motivation kan få tillbaka sin ursprungliga innebörd. Vidare ämnar vi även ta reda på 

varför det är ett begrepp som anses självklart i vår vardag. Våra tankar kring detta ämne 

handlar om att vi vill ”klä av” ordet motivation för att få tillbaka dess konkreta innebörd 

och återskapa förhoppningen.  

 

Tanken är att framställa detta på ett så intressant sätt som möjligt, att försöka 

sammanfatta varje intervjupersons berättelse till en intressant sammanhängande text. För 

att sedan gå djupare in i texten och se vad den döljer. Detta för att få en ökad förståelse 

för vårt valda ämne. Vårt syfte är beskrivande på så sätt att vi åskådliggör olika teorier 

och olika intervjupersoner och deras olika förhållanden. Vi kommer också att gå på 

djupet för att hitta olika motiv till varför ordet motivation har blivit ett så självklart 

begrepp. Detta kommer vi att göra genom att se på ordet motivation med kritiska ögon 

och ifrågasätta det. 

 

Det är lätt att vi människor fastnar i våra egna tankemönster och förblindar oss för andra 

verkligheter än vår egen. I och med att vi låser oss i tanken så tror vi att vårt eget synsätt 

är det ”rätta”. Detta tror vi påverkar synen på motivationsbegreppet och dess innebörd. 

Om det fanns ett bra recept för hur vi människor får och skapar motivation skulle vi inte 

då endast omges av motiverade människor? 

 

I denna uppsats vill vi skapa en intressant läsupplevelse. Detta har vi gjort genom att vi 

har använt oss av en narrativ metod. Vi vill ge läsaren utrymme att själv kunna reflektera 

kring vår berättelse. Då vi inte är ute efter någon sanning och inte kommer att dra några 

slutsatser har vi använt oss av en abduktiv metod. Vi har valt att inte avslöja för mycket i 

denna sammanfattning utan vill bjuda in läsaren till vår berättelse. 
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1 Inledning 
Vi har valt att skriva en uppsats om begreppet motivation och dess innebörd. Vi anser att 

ordet motivation används allför ofta och på ett sätt där man inte tänker på dess betydelse. 

Det är ett ord som man slänger sig med i många olika sammanhang. Vi kan se brister i 

detta som vi tycker är oroväckande och vill försöka återskapa dess betydelse och 

förhoppning. Vi fick upp ögonen för motivationsbegreppet när vi började söka 

information om förändringar och förändringsprocesser. Motivation var ett ord som 

återkom i stort sett alla dessa texter. Vi kunde tydligt se att det fanns en stark koppling 

mellan förändring och motivation. Eftersom vi ganska snart upptäckte att det fanns 

mycket skrivet just om förändring så ändrade vi fokus och riktade in oss på motivation, 

vilket blev vårt uppsatsämne. 

 

Vi riktar oss först och främst till de personer som har en ledande roll med personalansvar 

i en verksamhet. Vi tror dock att vår läsare kan vara vilken individ som helst, då 

motivation är något som berör oss alla.  

 

1.1 Bakgrund 

En vanlig definition av ordet motivation är att den är orsak till mänskligt handlande och 

att den styr det mänskliga beteendet (Ortiz, 2008). Ordet motivation innehåller ett annat 

ord, motiv. Ordet kommer från latinets mo´tus som betyder rörelse, av mo´veo röra. Det 

handlar då om en drivkraft eller det som är orsaken till ett visst agerande. 

(Nationalencyklopedin, 2010)   

 

Motivation kan benämnas som en ”inre psykologisk process i individen som skapar en 

drivkraft som får honom att handla, som ger handlingen riktning och upprätthåller och 

förstärker handlingen” (Liljestrand, 2010).   

 

I viss litteratur beskrivs motivation som något som finns inom oss själva, som en närmast 

dynamisk företeelse med egna hemliga krafter som är viktiga att förstå sig på. Ändå anses 

motivation som något man har eller inte har. Man kan därför se på motivation som något 

som ger möjligheter och frigör energi i en föränderlig värld. Motivation förknippas ofta 

med förändringar. Förändringar i någon form är något vi alla ställs inför både i privatlivet 

och i vårt yrkesliv, ibland sker det på frivillig väg men inte helt ovanligt är att 

förändringen initieras av någon annan. Att vara människa innebär att man på något sätt 

måste förhålla sig till denna förändring vilket vi alla gör på olika sätt. (Karlsson & Palm, 

2010)   

 

Det har skett en förändring när det handlar om synen på identitet och arbetet. Nu är det 

inte längre lika vanligt att vi arbetar med det som vi utbildat oss till. Det är inte ovanligt 
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att ens yrkesbana och utbildning ändras flera gånger under ens verksamma tid. Samhället 

är givetvis med och påverkar detta genom att vissa yrken dör ut dels på grund av 

teknologin där maskiner har ersatt människor. Vår syn på meningen med livet har 

förändrats genom att vi idag inte lever för att komma till himlen som förr sågs som en 

belöning. Idag lever vi för att tillfredställa våra behov här och nu och vi arbetar för 

egenintresse. (Jackson & Carter, 2002) I arbetslivet är motivation en faktor som det 

diskuteras mycket kring. Hur skall cheferna kunna motivera sina anställda och så vidare?  

Är det så att vi individer skulle kunna göra vilket jobb som helst bara vi får tillräckligt 

med betalt? ( Brooks, 2009)  

 

Vi tror att det liksom synen på meningen med livet har skett en förändring när det handlar 

om synen på motivationsbegreppet. När vi tänker på detta begrepp så kopplar vi det till 

en form av överlevnadsinstinkt. Vi människor härstammar från djurriket där instinkten 

om att överleva är stark. Om vi går bakåt i tiden eller förflyttar oss till fattigare länder så 

handlar det just om att överleva dagen. Vatten och mat är det väsentliga och fungerar som 

en drivkraft. Sigmund Freud menar att motivationen härstammar från ett begär som 

kommer från vårt omedvetna. Begäret står för motivationen enligt Freud och utgör själva 

grunden för jaget.  Det skulle innebära att det är svårt för en individ att motivera någon 

annan. (Jackson & Carter, 2002)     

 

Frederick Herzberg har en teori som han kallar för tvåfaktorsteorin. De två faktorerna är 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Den handlar om att individen behöver få vissa 

faktorer/behov uppfyllda för att kunna känna sig motiverade. (Lindmark & Önnevik, 

2008)   

 

Idag finns det en mängd olika modeller och teorier om hur man skall gå tillväga för att få 

motiverade anställda. Begreppet motivation kan i så fall uppfattas som ett recept . Om det 

nu är så att vi kan se motivation som ett recept, varför tar då alla inte till sig av detta 

recept och blir motiverade? Hur går detta ihop med att vissa teoretiker hävdar att 

motivationen är något som kommer inifrån oss själva. Vi ställer oss frågande till den typ 

av litteratur där motivation kan ses som ett recept och går därför in med en hypotes om 

att motivation ses som en självklarhet och kan på så sätt tappa sin ursprungliga innebörd.  

 

När vi läser om motivation så uppfattar vi motivation som något som är självklart.  Är det 

så att vi skall se tillvaron och världen utifrån motiverad och ickemotiverad?  Genom att 

göra det så hamnar vi i deduktion där vi samtalar om den nödvändiga sanningen och 

utesluter andra typer av samtal. Det kan vara de samtal som kan kännas obehagliga och 

som kan upplevas som negativa. Vi hamnar i en tillvaro som ockuperas av 

nödvändigheten. Det får oss också att hamna i dikotomiernas värld genom att vi skall 

uppfatta tillvaron utefter det ena eller det andra perspektivet. I viss litteratur kan vi 
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uppfatta det som om du är icke- motiverad kan du inte klara av förändringar och vad det 

innebär lika bra som en som är motiverad. Det kan innebära att för vissa att de hamnar i 

en ond cirkel med sjukskrivningar och psykiskt lidande som följd. Detta är något som i 

högsta grad är en kostnad för samhället. Motivationsbegreppet ses som något komplext, 

om det vore något simpelt så skulle vi enbart omges av motiverade människor. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Vad innebär egentligen motivation? Kan det vara så att en motiverad människa mår bättre 

än en som inte är motiverad? Jobbar en person som är motiverad bättre än en som är icke-

motiverad? Kan vi dela in människor i att vara motiverade eller icke-motiverade?  

 

De teorier som vi valt att använda oss av anser att motivation kan ses som något som 

kommer inifrån individen och att få sina inre behov tillfredställda (Jackson & Carter, 

2002). Hur mycket påverkar det omedvetna vår motivation? Enligt Freud utgör detta en 

stor del av hur vi fungerar i vår vardag. (Morgan, 2007) Något som kan styra en individs 

väg mot ett mål är dennes beteende. Detta är något som beskrivs i en teori som kallas för 

målteori som Locke och Latham har grundat. För att människan skall kunna nå sitt mål 

måste den förstå vad som krävs för att nå detta. Det är då beteendet som styr och blir den 

motiverande faktorn. (Deci, 1992) Det kan också handla om att bli bekräftad och 

självförverkligas (Sköldberg, 1990). Herzberg ansåg att det kan handla om yttre faktorer 

som lön och arbetsmiljö (Brooks, 2009). Om nu motivationen är något som kommer 

inifrån oss själva, hur kan det då komma sig att vissa människor är mer motiverade än 

andra?    

 

Vi anser att motivationsbegreppet är något som är komplext men trots detta används på 

ett lättvinligt sätt, det är lätt att slänga ur sig att bara du är motiverad så fixar du det. 

Detta anser vi motsäger sig självt att ett så komplext begrepp kan användas på ett mycket 

lättvinligt sätt. Vi tycker att samhället ser det som en självklarhet att man som individ är 

motiverad annars anses du inte klara av påfrestningar och förändringar lika bra som en 

som är motiverad. I dag står vi ständigt inför förändringar inom arbetslivet vilket skulle 

innebära att den individ som inte är motiverad får det tufft att klara av detta. Kan det vara 

så att vi fängslas av våra egna tankar?  
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1.3 Problemformulering 

 Hur kan begreppet motivation få tillbaka sin ursprungliga innebörd? 

 Varför är det ett begrepp som anses självklart? 

 

1.4 Syfte 

Eftersom vi upplever att ordet motivation används lite för lättvinligt och att det i och med 

det kan ha tappat lite av sin innebörd ämnar vi ta reda på hur ordet motivation kan få 

tillbaka sin ursprungliga innebörd. Vidare ämnar vi även ta reda på varför det är ett 

begrepp som anses självklart i vår vardag. Våra tankar kring detta ämne handlar om att vi 

vill ”klä av” ordet motivation för att få tillbaka dess konkreta innebörd och återskapa 

förhoppningen.  

 

Vi vill skapa en intressant läsupplevelse och ge läsarna utrymme att själva kunna 

reflektera kring vår berättelse.  Syftet med denna uppsats är att förmedla en känsla, samt 

förståelse om begreppet motivation.  

 

Tanken är att framställa detta på ett så intressant sätt som möjligt, att försöka 

sammanfatta varje intervjupersons berättelse till en intressant sammanhängande text. För 

att sedan gå djupare in i texten och se vad den döljer. Detta för att få en ökad förståelse 

för vårt valda ämne. Vårt syfte är beskrivande på så sätt att vi åskådliggör olika teorier 

och olika intervjupersoner och deras olika förhållanden. Vi kommer också att gå på 

djupet för att hitta olika motiv till varför ordet motivation har blivit ett så självklart 

begrepp. Detta kommer vi att göra genom att se på ordet motivation med kritiska ögon 

och ifrågasätta det. 

 

1.5 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att inte beröra medarbetarna och deras syn på motivation i empirin. 

Vi inriktar oss endast på personer med personalansvar. Vi kommer inte att ha någon bred 

undersökning utan med hjälp av ett fåtal intervjuer göra en djupare undersökning. 

Intervjuerna kommer inte att jämföras. Vi kommer heller inte att generalisera och 

konkretisera slutsatser, om vi gör detta kommer läsarna att bli begränsade. Vi vill istället 

väcka ett intresse hos läsarna så att läsarna kan utgå från sin egen reflektion och sina 

slutsatser. Genom den abduktiva metoden avgränsar vi oss från att komma fram till en 

sanning om vad som är rätt eller fel. 
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Vi har valt att avgränsa oss från att använda Maslow och hans teori om behovstrappan i 

vår uppsats då vi tycker att denna teori är mycket använd. När vi har letat teori om 

motivation så förekommer Maslow i dessa texter. Vi ville istället läsa om någon annans 

teorier som inte är lika vanliga när det skrivs om motivation. Därför valde vi att använda 

oss av Freud och hans teorier. Vi har dock valt att använda oss av Herzberg som är känd 

inom detta område då vi tycker att hans teori är mycket intressant.  

 

2 Metoddiskussion 
Metodologi står för läran om tillvägagångssätt (Christensen et al, 2001).  Innan vi börjar 

med själva uppsatsskrivandet bör vi ta ställning till olika utgångspunkter. Vi kommer att 

göra olika ställningstaganden och motivera varför vi har valt att använda oss av en viss 

ansats. Vi gör detta för att ge läsaren en helhetsbild över ansatsernas begränsningar och 

möjligheter. 

 

2.1  Metodologiskt förhållningssätt 

Det metodologiska förhållningssättet utgår från positivismen och det tolkande 

paradigmet. Positivismen är den lära som ser data som något som finns och forskarens 

roll är att samla in den data som finns och systematisera den. Insamlings- och 

systematiseringsprocesserna är därmed viktiga. Fakta är alltså observerbart vilket enligt 

positivismen är något som genom instrument är mät- och registrerbart. (Alvesson & 

Sköldberg, 1994) 

 

Hermeneutik betyder tolkningslära och är en metod för att tolka mening. Det är inte den 

absoluta meningen som tolkas utan det handlar om komplexa meningssammanhang med 

många olika typer av betydelser. (Johansson, 2005) 

 

2.1.1 Vårt val av metodologiskt förhållningssätt 

I vårt tolkningsarbete kommer vi att utgå från hermeneutiken och den hermeneutiska 

cirkeln, vilken består av den inre och den yttre cirkeln. Den inre cirkeln innefattar 

förförståelse, del, förståelse och helhet som man som forskare pendlar mellan. En 

forskare har alltid en förförståelse som består av referensramar, värderingar och 

förutfattade meningar. All tolkning sker genom förförståelsen som revideras under 

processen. Forskaren pendlar också mellan del och helhet samt teorin och empirin. Detta 

ger successivt en fördjupad förståelse. En dels mening kan bara förstås om den relateras 

till helheten och helheten kan endast förstås ur delarna. Den yttre cirkeln består av 

tolkningsmönster, text, dialog med texten och uttolkande. Här handlar det bland annat om 

att glida mellan förförståelsen av texten och den nya förståelsen av den. Det är också vad 

det är för texter som forskaren har att förhålla sig till, de kan vara både bokstavliga och 
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bildliga. I den yttre cirkeln ”knackar” forskaren på texten. Det gör han genom att ställa 

frågor till texten. Detta pågår tills texten inte längre svarar. I den sista delen skapar 

forskaren mening. Detta görs genom att sätta texten i ett sammanhang exempelvis i 

relation till andra texter.
1
  När vi har gjort våra intervjuer har vi gått in med kunskapen 

om att en intervjuare har en förförståelse vilket vi har försökt att bortse ifrån för att inte 

värdera motivationsbegreppet. När vi sedan har gjort analysen har vi tagit med oss 

kunskapen som vi har fått från empirin och från teorin och sedan sammankopplat dessa. I 

analysen har vi ifrågasatt begreppet motivation och det som intervjupersonerna har sagt. 

Detta har vi gjort för att få en djupare förståelse och kunskap om varför motivationen kan 

anses som ett självklart begrepp och vad som ligger i dess ursprung.   

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Paradigm är en benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande under en viss 

period. De vetenskapliga antaganden, frågor och ställningstaganden som styr 

forskningen. Paradigmet står för den vetenskapliga förebild om hur kunskap bildas. 

Ontologin, vår verklighetsuppfattning indelas i två olika sätt att betrakta världen. Den kan 

vara idealistisk, vilket innebär att världen är beroende av en individs tänkande och 

mentala föreställningar. Eller realistisk som står för att världen är objektiv och oberoende 

det mänskliga tänkandet.  Begreppet epistemologi står för kunskapsuppfattning. Den 

rationalistiska innebär att det är förnuftsgrundad kunskap byggt på att vi förstår och 

resonerar fram kunskap. Den empiriska är erfarenhetsgrundad kunskap som innebär att vi 

mäter och observerar för att kunna få kunskap.
2
  

 

2.2.1 Vårt val av vetenskapligt förhållningssätt 

När det gäller våra intervjuer utgår vi från idealismen därför att vi är intresserade av hur 

våra intervjupersoner uppfattar sin värld och kommer att innebära att vi resonerar och 

försöker att förstå för att få kunskap.
3
  Idealismen är ett uttryck för de starka idéer som 

växte fram under 1800-talet. Blir dessa idéer för starka finns en risk för att det ligger till 

grunden för krig i och med motsättningar.
4
  I och med att vi kommer att tolka och försöka 

förstå intervjupersonerna och teorierna samt att vi bygger uppsatsen kring samtalet och 

resonera kring detta, är vår kunskapsuppfattning rationalistisk.
5
   

 

                                                 
1
 Torbjörn Ljungkvist, Föreläsning – Forskningsmetodologi i företagsekonomi - Hermeneutik 25/1-2010.  

2
 Torbjörn Ljungkvist, Föreläsning - Forskningsmetodologi i företagsekonomi - Introduktion18/1 2010 

3
 Torbjörn Ljungkvist, Föreläsning - Forskningsmetodologi i företagsekonomi – Introduktion 18/1 2010 

4
  Bo Westerlund, Handledning 17/5 2010 

5
 Torbjörn Ljungkvist, Föreläsning - Forskningsmetodologi i företagsekonomi – Introduktion - 18/1 2010 
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2.3 Datainsamling 

För att samla in data kan forskaren använda sig av antingen en kvalitativ eller kvantitativ 

metod. Enligt Lundahl så kännetecknas en kvalitativ undersökning av att den som 

undersöker försöker förstå hur människor upplever dels sig själva men också sin 

omgivning och sammanhanget. I en kvalitativ studie fokuseras det på djupet och 

forskaren söker efter mening och motiv (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta kan man göra 

genom djupintervjuer och observationer. Forskaren intresserar sig för det unika, säregna 

och avvikande. Den kvantitativa metoden går ut på att forskaren gör en bred 

undersökning genom exempelvis strukturerade och systematiska observationer. Detta kan 

göras genom enkäter. Resultaten av enkäterna ska kunna vara mätbart. Den forskaren är 

ute efter det som är gemensamt och representativt.
6
    

 

2.3.1 Vårt val av datainsamlingsmetod 

Vi har valt en kvalitativ metod för att kunna få en djupare förståelse. Vi kommer att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi kommer att ha några fasta huvudfrågor 

samt följdfrågor på dessa för att få så uttömmande svar som möjligt. Detta kommer vi 

göra för att kunna få så djup information som möjligt. Vi kommer inte att jämföra 

intervjuerna utan varje intervju är unik men vi kommer att se till likheter och skillnader. 

När vi skriver jämföra menar vi att se till det vad som är rätt eller fel och värdera utifrån 

det. Vi kommer alltså inte att jämföra intervjuerna. Vår utgångspunkt är samtalet 

eftersom det är runt detta vi kommer att bygga upp uppsatsskrivandet.  

 

2.3.2 Validitet och reliabilitet 

Validiteten frågar sig hur giltig data är. Det handlar om överensstämmelsen mellan 

teoretisk definition och mätning. Reliabiliteten frågar sig hur tillförlitlig data är. Hur data 

samlas in och bearbetas och huruvida upprepning av undersökningen leder till samma 

resultat.
7
 I vår uppsats kommer vi inte direkt att beröra detta då det tillhör den 

kvantitativa metoden. Den kvantitativa metoden präglas av registrerbarhet, mätbarhet och 

generaliseras till allmängiltiga lagar. Även fast vi inte kan mäta eller registrera våra data 

anser vi ändå att den är tillförlitlig för att vi anser att det som de säger är deras 

upplevelse och verklighet. Vi misstror inte våra intervjupersoner. Det går dock inte att 

mäta någons upplevelser.  
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2.3.3 Diskursiv verifiering 

Diskursiv verifiering handlar om rimlighetsövervägande. Det är tolkningens rimlighet 

som bedöms i en offentlig, öppen och kritisk diskussion mellan till exempel forskaren 

och läsaren. Det handlar om en dialog kring de argument som tolkningen vilar på.
8
  

Vår uppsats är uppbyggd kring samtalet med våra intervjupersoner. Vi har tolkat vårt 

material utifrån både empirin och teorin.  

2.3.4 Källkritisk diskussion 

2.3.4.1 Primära källor 

Till de primära källorna hör våra intervjuer. Vi kan ha missuppfattat vad 

intervjupersonerna har velat få fram och att det inte återspeglar intervjupersonernas 

verklighet. Vi som intervjuare har en förförståelse som kan ha påverkat de frågor som vi 

har ställt samt våra tolkningar och reflektioner. Detta har vi dock påpekat som en risk för 

uppsatsen. 

 

2.3.4.2 Sekundära källor  

Till de sekundära källorna hör litteratur och elektroniska källor. Den litteratur som vi 

berör i den teoretiska referensramen anser vi vara tillförlitliga. En del av litteraturen är 

kurslitteratur som används på högskolor och universitet. Den litteratur som vi använt är 

dels engelsk men också svensk. Den är tidlös men trots det anser vi att den är användbar 

och relevant för detta ämne. I de texter som vi tagit del av på Internet kan vi se en trend 

med sättet att skriva om motivation. Då handlar det mycket om coachning, personlig 

utveckling och målmedvetenhet.  Det är i detta som vi grundar våra tankar om att 

motivationen kan ses som en självklarhet. Vi är medvetna om att vi har använt olika 

författare som har skrivit om Herzbergs tvåfaktorteori istället för att använda oss av en 

bok som han själv skrivit. Detta har vi gjort för att vi tycker att dessa böcker gav oss mer 

information och var lättare att förstå. Vi är medvetna om att de elektroniska källorna kan 

förändras och att det finns en risk med dessa. De som vi har använt oss av anser vi vara 

tillförlitliga och relevanta för det ämne vi skrivit om.  

 

Vi har använt oss av föreläsare och föreläsningsmaterial som källor i vårt metodkapitel 

för att vi anser att dessa är lika tillförlitliga som metodböckerna. 
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2.4 Ansatser 

Det finns några olika sätt att behandla teori och empiri i en undersökning. Tre av dessa är 

induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. Den induktiva ansatsen går från det specifika till 

det allmänna, den är erfarenhetsgrundad. Man utgår från den insamlade empirin och 

sedan undersöker man om det finns teorier som stämmer in på detta. Om man hittar 

samband mellan empiri och teori så är det generellt. Det blir då en allmän sanning. Den 

deduktiva ansatsen går från det allmänna till det specifika. Här utgår man från teorin. 

Forskaren undersöker om empirin bekräftar teorin och utgår från det generella till det 

specifika. Den deduktiva metoden står för en nödvändig sanning. I den abduktiva 

ansatsen är det ett samspel mellan empiri och teori. Här är man inte ute efter en lösning 

utan abduktionens tanke är att det inte finns någon given struktur utan en rimlighet i 

tillvaron. (Alvesson & Sköldberg, 1994)  

  

2.4.1 Vårt val av ansats 

Vi har valt att skriva en uppsats utifrån en abduktiv metod för att vi är inte är ute efter att 

utreda vad som är rätt eller fel, sant eller falskt och så vidare. Vi anser att metoden bör 

realitetsanpassas för att inte hamna i dikotomiernas värld där det anses finnas en sanning. 

Spänningen ligger i att inte exakt veta utan att våga chansa och vara annorlunda. Därför 

har vi valt att gå bakom klyschorna och se motivation med andra ögon. Vi är medvetna 

om att detta är en chansning men anser dock att den abduktiva metoden är lika ”rätt” eller 

stark som någon annan metod. Vårt mål är att skapa en reflektion hos läsaren och inte ge 

några svar att detta är sanningen. Att inte ta allting som självklart, världen är inte svart 

och vit utan det finns en gråskala. I och med att det inte finns en sann berättelse bjuder vi 

in till en pluralism. Att det finns flera olika sätt att se på saker och ting. För att kunna 

använda en abduktiv metod krävs det en ”kidnappning” av den deduktiva och induktiva 

metoden.
9
  

 

Abduktionen ska försöka knäcka upprepningstvånget som finns inom deduktionen. 

Upprepningstvånget kan ses som ett missbruk. Detta gör man genom att ironisera 

deduktionen exempelvis genom att ställa samma fråga hela tiden om och om igen. 

Anledningen till att det blir en ironi är för att inom deduktionen finns det bara ett svar på 

frågan. Rätt eller fel, sant eller falskt. Detta görs för att få igång den abduktiva processen. 

Upprepningstvånget gör att det blir abstrakt och det går inte att greppa.
10
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I denna uppsats vet vi inte riktigt vart vi kommer att hamna utan hoppas på 

överraskningar och på så sätt frångå ”sanningen”.  Tyngdpunkten i narrativa studier är 

tolkningen. Det handlar om att tolka andra människors tolkningar av sig själva och 

sociala värld. Denna metod söker inte efter en enda sann tolkning utan varje berättelse 

står öppen för en mångfald tolkningar. Hermeneutiken är en tolkningslära och är en 

metod för att tolka mening. För oss samhällsvetare handlar det om att tolka mening som 

uppkommer, konkret och social samspel men det kan också handla om att tolka texter. Vi 

kommer att använda oss av berättande form i vår uppsats på det sättet begripliggör vi 

våra erfarenheter för andra men också för oss själva. Vi använder oss av berättelser för att 

tolka.  Berättelserna kommer vi att få till oss dels genom litteraturen och från empirin 

genom intervjuer. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

2.4.2 Hernadis hermeneutiska triad 

I uppsatsen kommer vi att utgå från Hernadis hermeneutiska triad i vilken Paul Hernadi 

belyser en tolkningslära som har som syfte att förstå och för att kunna förstå behöver man 

gå igenom de tre faser som triaden tar upp. Det handlar om att stå under, stå över och 

ersätta texter. Det är tre sätt att läsa en text.  Första fasen är explikation och där står 

läsaren under texten och återger dess budskap. Vad säger texten? Det vanligaste sättet är 

att sammanfatta en text. När man står över texten så kallas det för explanation och man 

ställer sig frågor som varför texten säger vissa saker? Läsaren bryter ner texten för att se 

hur den konstruerats.  Till sist ersätter man texten och skapar en ny text.  Denna fas kallas 

för exploration och är den utforskande tolkningen. Läsaren tar med sig sina egna syften 

och erfarenheter in i den nya texten. (Czarniawska, 2009) 

 

2.4.3 Narrativ metod 

Det finns inte bara en enda narrativ metod utan det finns flera stycken. Det finns många 

olika perspektiv och utgångspunkter. Det handlar bland annat om att samla in och 

analysera skriftliga eller muntliga berättelser. Vi kommer att lyfta fram undersökta 

berättelser som är skapade genom samtalet och det sociala samspelet i våra intervjuer. 

Genom att använda sig av en narrativ analys och metod kommer tolkandet som en central 

del i arbetsprocessen. Som forskare i denna metod söker man inte efter en sann tolkning 

utan varje berättelse kan innefatta många olika tolkningar. Som forskare kan man ställa 

sig frågor som vad betyder den här berättelsen? Och vilken mening har den? Berättelsen 

skapas i samspelet mellan berättaren och läsaren. (Johansson, 2005)  

 

2.4.4 Plot 

Enligt Czarniawska är det viktigt att berättelser innehåller en ”plot”, vilket innebär att det 

inte räcker med att rada upp olika händelser utan de bör vara i en kronologisk ordning för 
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att skapa en meningsfull helhet. För att skapa en bra handling i en berättelse bör den 

byggas upp med en jämvikt eller balans. För att sedan gå in i en obalans och därefter 

återställs balansen igen och det råder jämvikt. (Czarniawska, 2009) Vi ser detta som en 

romantisk komedi där det i början är harmoniskt men efter ett tag så råder det konflikter 

och ordningen är ur balans. För att sedan på slutet återknyta till den harmoni som råder i 

början av berättelsen.  

 

2.4.5 Risker 

Risker som vi kan se i våra metodval är att i en kvalitativ studie har man en jag och du 

relation med den man undersöker, detta kan påverka tolkningen på så sätt att man lever 

sig in i den undersöktes verklighet. Man måste kunna hålla en distans från det som sägs 

för att inte tro att det den personen säger är ”sanningen”. Man får tänka på att det är den 

personens verklighet. Det är viktigt att ha en professionell hållning. En annan risk kan 

vara att vi har valt fel intervjupersoner, att de inte har något att tillföra. För intervjuaren 

är det en risk att den ställer styrande eller ledande frågor. Det är viktigt att intervjuaren 

funder över sin egen förförståelse så att inte det påverkar situationen.
11

  

 

De svårigheter vi kan stöta på i och med att vi använder oss av den abduktiva metoden är 

att vi förmodligen kommer att utsättas för kritik av de andra som kommer att läsa 

uppsatsen. Det kan bero på att den abduktiva metoden inte är lika använd som 

exempelvis den deduktiva och induktiva metoden.  
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3 Teoretisk referensram 
Vi har valt teorier som vi anser är relevanta för detta ämne. Vi kommer att utgå från tre 

metaforperspektiv. Dessa är det romantiska dramat och det satiriska dramat som Kaj 

Sköldberg tar upp i sin bok Administrationens poetiska logik. Det tredje perspektivet är 

det psykiska fängelset som Gareth Morgan skriver om i sin bok Organisationsmetaforer. 

Vi har valt Frederick Herzberg med sin tvåfaktorsteori som en utgångspunkt i vår teori 

och som är känd inom detta område. Vi har kopplat Herzbergs teori till det romantiska 

dramat för att de båda bygger på individens självförverkligande och mänskliga relationer. 

Den andra utgångspunkten är Sigmund Freud som dock inte så omtalad inom detta 

område. Vi anser dock att Freuds teorier är relevanta till vårt valda ämne. Freud har vi 

kopplat till det psykiska fängelset i och med att han i sin teori tar upp det omedvetna som 

bygger på våra tidigare upplevelser och bortträngda behov och kan liksom Platons 

psykiska fängelse påverka individens och organisationens beteende.  

 

3.1 Organisationsdramer 

När Kaj Sköldberg ska beskriva hur en organisation fungerar och är utformad använder 

han sig av fyra stycken olika dramer/stilar. Dessa dramer kallas för det tragiska, det 

romantiska, det komiska och det satiriska dramat. Det tragiska dramat kan ses som 

grunden till de övriga organisationsdramerna. Tragedin förekommer framförallt i 

organisationer som är byråkratiska. De är styrda i form av lagar och regler. Ur tragedin 

har romantiken vuxit fram. I detta drama ligger fokus på mänskliga relationer. Här ser 

man till individens uttrycks- och utvecklingsmöjligheter. Det komiska dramat har växt 

fram från romantiken. Här går det från ett reglerat till ett oreglerat tillstånd, alltså från 

byråkrati till platta organisationer. Organisationen är uppdelad i delar som skall integreras 

med helheten genom gemensamma mål och processer. Det senast tillkomna dramat är 

satiren vilken är ifrågasättande och motsägelsefull. Genom att skapa satir skall vi 

uppmärksamma något. (Sköldberg, 1990) 

 

3.2 Romantiska dramat 

Det romantiska dramat bygger på Human Relation. Utgångspunkten i detta drama är det 

belysningsexperiment som Elton Mayo genomförde på Hawthorne-verken i Chicago. Det 

som undersöktes var relationen mellan belysningens kvantitet och kvalitet och industrins 

effektivitet. Det gjordes tre olika experiment. Efter att dessa tre experiment var gjorda 

drogs det två slutsatser. Den ena slutsatsen var att ljusstyrkan inte påverkar de anställdas 

arbetsprestation så mycket, den anses bara som en mindre faktor. Den andra slutsatsen 

var att det inte bara går att mäta en faktor. Efter det bedömdes det att det behövdes göras 

ytterligare ett experiment. Den grupp som skulle studeras blev isolerad från de andra på 
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arbetet. Fokuseringen låg på mätning och man bortsåg från handlingarnas inre meningar. 

Efter ett tag började man införa vilopauser och arbetstidsförkortningar för den lilla 

gruppen, vilket ledde till att gruppen blev mer sammansvetsad. Även fast det förekom 

mycket prat blev inte produktionen lidande. Snarare var det så att produktionen på sikt 

ökade därför att arbetarna fått en ökad uppmärksamhet. (Sköldberg, 1990) 

 

Efter denna fas på Hawthorne-verken i Chicago började intervjuprogrammet. Det gick ut 

på att de anställda skulle bli intervjuade i frågor som berör deras inställning till 

arbetsmiljön. Från början fick intervjupersonerna svara på strukturerade frågor men efter 

att tag började intervjupersonerna att prata om saker som de själva tyckte var viktiga. 

Vilket gjorde att man frångick från det strukturerat till ostrukturerade former. Genom 

denna metod fick de fram intressant information som ledde till att intervjusvaren sattes in 

i ett större sammanhang. Intervjupersonens personliga bakgrund kunde påverka 

inställningen till arbetet. I detta skede var intervjuerna influerade av psykoanalys och 

utvecklingspsykologi. Det var inte bara det sociala sammanhanget som påverkade utan 

även det monotona arbetssättet, vilket medförde tvångsbetonade tankar och grubbel. På 

grund av bristande arbetsledning när det gäller stöd kunde dessa tankar få fast grund.  

(Sköldberg, 1990) 

       

När intervjuerna var gjorda togs en ny grupp ut för att studeras därför att de inte bara ville 

förlita sig på intervjusvaren utan de ville observera händelseförloppet. Detta gjordes för 

att de ville skapa kunskap om informell gruppbildning. En liten grupp placerades i ett litet 

rum där man registrerade arbetsresultaten enligt vissa kriterier. För att ha kontroll över 

sina iakttagelser förde observatören dagbok. Det som hände var att i den lilla gruppen 

bildades två undergrupper. Bildandet av dessa grupper berodde på rumsrelationer, 

arbetsuppgifter och arbetsprestationer. Klickbildningarnas interna funktion var social 

kontroll och den externa funktionen var produktionen. Även då grupperna arbetade på 

olika sätt var produktionen konstant. Arbetarna höll produktionen konstant för att 

arbetsledarna inte skulle ingripa. Ur detta drogs slutsatsen att ett företag fungerar som ett 

socialt system. (Sköldberg, 1990) 

 

Ledningen har som uppgift att skapa jämvikt i systemet. Den är uppdelad i den inre och 

yttre jämvikten. Lönsamheten och ekonomin hör till den yttre jämvikten medan den inre 

fokuserar på det sociala inom organisationen samt tillfredsställelse av individuella behov. 

Den yttre och inre jämvikten är beroende av varandra. Det ena kan inte utesluta det andra. 

Är inte ekonomin god inom organisationen påverkar det tryggheten hos individerna. Det 

framgick mer inom forskningen att den inre meningen är viktig. Från att tidigare haft ett 

synsätt där människan sågs som en maskin som skall producera för lönsamhet har det gått 

till att människan ses som en individ som söker mening och självförverkligande. Att sätta 

individen och dennes utveckling i centrum kommer från psykoanalysen och 
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utvecklingspsykologin. Inom det romantiska dramat är det individen som står i centrum 

och att individen ska självförverkligas och finna sin inre mening. (Sköldberg, 1990) 

 

Som exempel på individens utvecklingsmöjligheter och självförverkligande är det vanligt 

att använda sig av riddarsagan, där hjälten efter mycket sökande och äventyr till slut 

hittar sig själv och sin inre mening. Under vägen besegrar han faror och tar kontroll över 

de mörka makterna och på så sätt lär han känna sig själv och utvinner kunskap. Genom 

att bli sann mot sig själv får han förståelse för andra i hans värld. (Sköldberg, 1990) 

 

3.2.1 Frederick Herzberg 

Organisationspsykologen Frederick Herzberg använde sig av en tvåfaktorteori för att 

beskriva hur en individ känner motivation och arbetstillfredsställelse. Det är inre och 

yttre faktorer som styr detta. De inre faktorerna kallas också för motivationsfaktorer och 

de yttre kallas för hygienfaktorer. För att uppnå känslan av motivation och 

arbetstillfredsställelse måste både de inre och yttre behoven tillgodoses. (Lindmark & 

Önnevik, 2008) 

Inre faktorer – motivationsfaktorer 

 Känsla av att man åstadkommit något 

 Erkännande 

 Själva arbetet 

 Ansvar 

 Avancemang, befordran 

 Personlig utveckling 

 

Yttre faktorer – hygienfaktorer 

 Företagspolicy 

 Relation till överordnare 

 Arbetsmiljö 

 Ersättning: lön 

 Relationen till arbetskamrater och underordnade 

 Status 

 Säkerheten på arbetet (Brooks, 2009) 

 

Herzberg ansåg att det som låg till grunden för en persons arbete var relationen till arbetet 

och avgörandet för om det är succé eller misslyckande avgörs av personens attityd till 

arbetet. För att få svar på sin fråga vad vill människor få ut av sitt arbete? Gjorde 

Herzberg en undersökning där människor fick beskriva bra och dåliga situationer i sitt 

arbete. Slutsatsen blev att det var stora skillnader i svaren när individen mådde bra eller 
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dåligt i sitt arbete. När det gäller jobbtillfredsställelse såg han att de inre faktorerna var av 

stor betydelse. De personer som förknippade sig med de inre faktorerna var de som 

mådde bra i arbetet. De som relaterade sig till de yttre var de som kände missnöje. 

(Robbins, 2003) 

Man skulle kunna tro att arbetstillfredsställelse och missnöje står i motsats till varandra 

men det gör de inte enligt Herzberg. Hans förslag är att icke-tillfredsställd är motsatsen 

till tillfredsställelse och att icke-missnöjd är motsatsen till missnöje. En person som 

känner sig missnöjd blir inte automatiskt tillfredsställd med sitt arbete om de yttre 

faktorerna tas bort. (Robbins, 2003) 

Eftersom de inre och yttre faktorerna är separerade ifrån varandra enligt Herzberg kan det 

hända att de yttre faktorerna tas bort i motivationsarbetet eftersom de ses som 

missnöjesfaktorer. Det kan dock hända att det ger en lugnande effekt men det är inte 

motiverande. När de yttre faktorerna, eller hygienfaktorerna som Herzberg också kallade 

de för, är relevanta kommer inte medarbetarna att känna arbetstillfredsställelse men de 

kommer heller inte att vara missnöjda. För att motivera medarbetare är Herzbergs förslag 

att lyfta fram det som hör till själva arbetet och vad det är man får ut av arbetet. Detta är 

de inre faktorerna alltså de som leder till arbetstillfredsställelse. (Robbins, 2003) 

 

I början i utvecklingen av den individuella motivationen använde man sig av rotation i 

arbetet (job rotation), utökning av arbetet (job enlargement) och arbetsberikning (job 

enrichment). Herzbergs tvåfaktorsteori handlar om att utforma arbeten som individerna 

känner sig berikade av. Det kan vara att de får ett större ansvar och vara mer delaktiga 

som kan leda till exempelvis befordran. När han införde sin tvåfaktorsteori på 

arbetsplatsen argumenterade han för detta med arbetsberikning, han ansåg att det kunde 

användas för att medarbetarna skulle bli tillfredsställda och känna sig motiverade. 

(Brooks, 2009) 

 

Herzberg ansåg att de traditionella strukturerna och ledarstilarna behövde förändras för 

att kunna skapa mer berikande och motiverande arbeten. I och med detta kom det flera 

alternativ istället för den traditionella organisationen. Det som hände var att medarbetarna 

skulle få mer ansvar och vara mer delaktiga så att de skulle få känna sig viktiga på 

arbetsplatsen. (Morgan, 2007)  

 

Herzberg tar också upp i en artikel att för människan handlar harmoni om att alla lever 

efter samma mål, värderingar och trosuppfattningar. Även då de flesta samhällen är 

uppbyggda runt detta finns det ändå problem med motivationen. Ett problem som 

Herzberg uppmärksammat inom arbetsmotivationen handlar om när människor inte vill 

arbeta. (Herzberg, 1974) 
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3.3  Satiriska dramat 

Det satiriska dramat kallas också den motsatta kulturen eller kultursynsättet för att den 

motsätter sig det som vi har svar på och vad som är rätt och fel. Det centrala i 

kultursynsättet är motsägelsen och ironin. Allt för ofta uppfattades kulturer och symboler 

som något som var statiskt, harmoniskt, homogent och interaktionsfritt. Detta synsätt 

växte fram under 1980-talet, men började redan komma när human relations växte fram. 

Inom detta drama handlar det om symboler för att indirekt förstå det som är underförstått 

som inte sägs eller syns. Symbolerna används som ett verktyg för att förstå och se igenom 

ytan. Satiren ifrågasätter de andra dramerna. Det tragiska och dess logiska och reglerade 

stil, det komiska med dess rådande harmoni och romansen med individen 

självförverkligande och inre mening. Satiren som synsätt genomskådar illusioner och 

beskrivs som motsägande. I detta drama finns inga referenser eller hållpunkter som gör 

hur vi vet hur vi ska förhålla oss till olika saker. Detta leder till förvirring och osäkerhet. 

Satiren handlar om att våga se att det bara är konstruktioner och våga tänka på ett annat 

sätt. Genom att skapa satir vill vi uppmärksamma något. (Sköldberg, 1990) 

 

Det satiriska dramat handlar mycket om kulturer. Vad är då organisationskultur? En av 

många definitioner på vad kultur är hur vi människor beter oss i både hur vi tänker, 

pratar, agerar samt vad vi kan. För att kulturen ska kunna leva vidare är den beroende av 

oss på grund av att det är vi som för den vidare. Det handlar alltså om hur de arbetar inom 

en organisation. Enligt detta synsätt finns det ingen organisationsform som är bättre eller 

sämre än någon annan. Det finns lika många organisationsformer som det finns 

organisationer. (Sköldberg, 1990) 

 

Som sagts tidigare så är satiren inriktad på symboler vilket handlar om att avslöja 

strukturerna. En organisations verklighet ser inte likadan ut för den som inte är med i en 

organisation som för den som är med i organisationen. Ett exempel på detta är ett 

scoutflickläger som tas upp i litteraturen. Flickorna visade upp ett oanständigt beteende, 

de kunde till exempel hissa upp ledarnas trosor i flaggstången eller vira in byggnader i 

toalettpapper. När de åkte in till någon stad var det vanligt att de blev gripna av polisen. 

De förnekade att de hörde till scouterna. Detta på grund av att den som inte var invigd 

fick inte veta hur den ”sanna” kulturen såg ut. Bakom det som är uppenbart och ytligt 

anges något som är dolt och annorlunda i en kultur. (Sköldberg, 1990)  
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3.4 Det psykiska fängelset 

Ordet metafor kommer från latinets meta´phora och av grekiskans metaphora´ och 

betyder ”bortförande till ett annat ställe”. Man använder sig av metaforer för att förklara 

något på ett mer konkret sätt. (Nationalencyklopedin, 2010) Genom att använda 

metaforer kan vi se likheterna men vi bortser också från skillnaderna. Det finns en risk att 

få en felaktig uppfattning. (Morgan, 2007) Metaforen innebär att man byter ut 

ursprungsbegreppet mot ett liknande bildligt begrepp (Hagberg Media AB, 2010).  

 

Med metaforen överförs ett ord från sitt ursprungliga sammanhang till ett annat 

sammanhang, där det inte hör hemma. Det nya sammanhanget och betydelsen utgör en 

bild av det ursprungliga sammanhanget. (Wadenström, 2010) När ett uttryck har frigjorts 

från sin egentliga betydelse och används lättvinligt förlorar det sin definition och kan då 

definieras med vad som helst det blir då en kliché. Från att ha varit en levande metafor 

bleknar den och övergår till en död metafor vilket också innebär att den är svag. En 

levande metafor är motsats till den döda, den är stark och på så sätt har den en kraft i 

vissa sammanhang (Wadenström, 2010).   

 

Platon såg organisationer som ett psykiskt fängelse. Organisationer är något som är 

skapat och innehåller både medvetna och omedvetna processer. Människorna kan bli låsta 

i tankar, handlingar, uppfattningar och bilder som kan liknas vid ett fängelse. Platon 

skapade idén om psykiskt fängelse, där han beskriver en grotta och förhållandet mellan 

sken, verklighet och kunskap. Skuggorna var endast speglingar på en mer komplex 

verklighet. Vid ett återvändande till grottan skulle han inte uppleva samma sak igen för 

att världen förändras. Om man vill försöka ta reda på en dold mening i vår verklighet som 

är självklar kan man använda sig av metaforen det psykiska fängelset. Människor kan 

hamna i otillfredsställande situationer och mönster som kan vara svåra att ta sig ur med 

hjälp av denna metafor som metod kan man hitta vägar att bryta det mönstret. För 

individer och organisationer är det lätt att hamna i omedvetna processer som gör att deras 

världsuppfattning brister. Deras världsuppfattning blir då en självklarhet vilket gör att det 

utesluter andra sätt att betrakta världen. (Morgan, 2007)            

 

Psykoanalytikerna hävdar att stora delar av vår vardagsverklighet är omedveten. Det är 

uttryck för behov och intressen som för oss är självklara. Mycket av det som sker på ytan 

är påverkat av psykets dolda struktur och styrka. För att komma åt det som är självklart i 

våra vardagliga handlingar kan vi ta hjälp av metaforer som kan lära oss att det dolda kan 

bearbetas och på så sätt bli medvetet. Det går då att använda denna energi på ett positivt 

sätt. Det dolda påverkar oss individer och våra organisationer i form av bitterhet, 

aggression med mera. Vilket vi kan undvika om vi istället tar tag i dessa sidor i 

organisationen som skapar problem och på så sätt skapar en verklighet och förändra.  I 

och med detta kan det frigöras energi från som varit låst i icke önskvärda beteenden och 
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svårigheter. Det handlar om att komma utanför sin egen grotta och att bli fri i och med att 

man kommer utanför sin egen självklara verklighet och kan ta in andras synsätt. Det ger 

en förståelse. (Morgan, 2007) 

 

När det händer något inom en organisation väcker detta olika känslor och reaktioner hos 

medarbetarna, detta kan dels bero på vad det är för roll man har inom organisationen och 

dels bero på hur vi är som personer och vad vi har med oss sen tidigare. För att en 

organisation ska kunna utvecklas mer socialt och bli en helhet behöver man ta hänsyn till 

de olika individerna. Inom en organisation är det vanligt att det bildas subkulturer som 

kan tyckas vara motsägelsefulla organisationskulturen men som kan bidra med nya idéer 

och positiv energi. Detta kan starta en förändringsprocess. (Morgan, 2007)  

 

3.4.1 Sigmund Freud 

Psykoanalytikerna ansåg att mycket av vardagsverkligheten kommer från det omedvetna 

och är uttryck för det omedvetna. Psykoanalysens grundare var Sigmund Freud, han 

menade att när vi tränger bort våra innersta privata behov och tankar uppstår det 

omedvetna. Tyngden lade han på kopplingen mellan det omedvetna och bortträngd 

sexualitet. Han kopplade även det omedvetna till dödsångest och den patriarkaliska 

familjestrukturen och dess förhållanden. Oavsett uppfattning handlar det om att individen 

är fångad i sin psykiska historia. Ett barn genomgår olika faser i sin utveckling sexuellt. 

Om dessa faser har inneburit svåra erfarenheter för barnet kan det visa sig senare livet 

genom ett visst beteende. För att tränga bort obehagliga erfarenheter kan barnet använda 

sig av försvarsmekanismer som bortträngning. Detta sker omedvetet. Ett exempel kan 

vara barnets upplevelser och erfarenheter i det anala stadiet som det försöker tränga bort 

viket kan leda till att det barnet i det vuxna livet kan vara överdrivet ordningssam. 

(Morgan, 2007) 

 

Freud utvecklade en teori där han delade in personligheten i tre delar vilka han benämnde 

som detet, jaget och överjaget. Jaget är vår självupplevelse, känslan av vårt eget jag som 

utvecklas ur detet när det lilla barnet lär sig att skilja mellan omgivningen och sin egen 

kropp. Utåt sett är jaget något som har klara linjer och gränser men detta är dock endast 

ett tillstånd.  Jagkänslan kan störas och dess gränser kan förändras.  Jaget innehåller 

allting från början men med tiden så avskiljer det sig från yttervärlden och är laddat med 

libidinös energi. Den libidinösa energin är könsdriften. (Vuxenutbildningen Gotland, 

2010)  

 

Jagets uppgift är att vara en medlare mellan detet och dess driftimpulser, överjaget och 

yttervärlden med sina krav.  Inåt blir jaget ett själsligt väsen som är omedvetet och kallas 

detet vilket inte är tillgängligt för vårt medvetande. Detet är nära knutet till våra 

biologiska och medfödda drifter och styrs utifrån lustprincipen.  Vi kan styra detet genom 
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det kroppsliga, alltså somatiska drifterna.  Genom dessa två drifter får detet sin psykiska 

energi.  Den ena är libido, den sexuella driften eller könsdriften som är livsdriften som 

strävar efter omedelbara lustupplevelser. Den andra är aggressiv energi som är 

dödsdriften. Överjaget är vår moraluppfattning och vårt samvete som kommer från våra 

föräldrars samt samhällets krav.  Alltså utvecklas det genom vår uppfostran genom att 

barnet får lära sig vad som är rätt eller fel. Barnet indoktrineras det vill säga hjärntvättas 

med detta och då blir det dess normer. Skuldkänslor är en avvikelse från överjagets krav. 

(Vuxenutbildningen Gotland, 2010) 

 

Den grundläggande idén i Freuds psykoanalys var indelningen av psyket i förmedvetet 

medvetet och omedvetet.  I det omedvetna finns minnen och känslor med mera som inte 

är tillgängliga för individen. Det är det omedvetna som Freud tycker är mest intressant 

och därför lägger störst vikt vid. Det går att nå det omedvetna genom det förmedvetna, då 

det kan komma upp i form av drömmar och fantasier. (Socialpsykologi, 2010)  

 

Förmedvetet - Här finns material som har funnits i medvetandet men är nu lagrat i 

minnet. Detta material som individen lätt kan plocka upp och som fyller medvetandet när 

individen skärper sin uppmärksamhet eller spontant, till följd av omgivningens krav  

 

Medvetet - Allt som individen för ögonblicket har för sig såsom tankar, känslor, 

önskningar och handlingar som han vet att han just nu har i fokus för sin uppmärksamhet. 

Innehållet i medvetandet skiftar från stund till stund tills nya känslor och tankar snart 

dyker upp och ersätter dem som vi nyss hade. Vårt medvetande påverkas av sinnesuttryck 

och av psykets andra två nivåer. 

 

Omedvetet – Detta material kan inte medvetandegöras under normala omständigheter. 

Det som ryms här är material från våra tidiga spädbarnsår som vi inte har haft i 

medvetandet. Medvetandet har då ännu inte framstått. Det rör sig också om sådant som vi 

trängt undan av olika anledningar från det medvetna. Det kommer vanligtvis också från 

barndomen och handlar om starka driftimpulser såsom sexualitet och aggression. Trots att 

det finns en spärr mellan det omedvetna och det medvetna som fungerar som ett hinder 

kan det omedvetna ta plats i medvetandet genom drömmar och felprestationer. En 

felprestation är resultatet av en konflikt mellan en borträngd önskan och en medveten 

avsikt. Faktorerna i människans psyke hörde till det omedvetna. Drivkrafterna till 

människans beteende var alltså inte medvetna och därför inte direkt åtkomliga för 

individens bedömningar. (Socialpsykologi, 2010) 
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4 Empiriskt undersökningsområde 
Vi har genomfört tre intervjuer med personer som har någon form av chefsbefattning med 

personalansvar på olika nivåer. Dessa personer arbetar inom olika branscher, en arbetar 

på ett privat företag medan de två andra arbetar inom offentlig sektor. Anledningen till 

varför vi valt att intervjua personer både inom offentlig och privat verksamhet är för att vi 

inte vill generalisera och påstå att det är på ett visst sätt inom det offentliga eller det 

privata. Vi har valt personer med personalansvar på mellanchefsnivå är för att de arbetar 

nära verksamheten och medarbetarna.  Varför vi valde mellanchefer är för att det kan 

hända att vi själva kommer att hamna på en sådan position i framtiden.  Att det blev just 

dessa personer och deras verksamhet skedde slumpmässigt eftersom vi skickade ut mejl 

till flera verksamheter. När vi utför intervjuerna är vi inte ute efter att få ”rätt” svar på 

våra frågor, eftersom vi anser att det inte finns något rätt eller fel. I intervjun är samtalet 

vår utgångspunkt och vår fokus ligger på hur intervjupersonerna resonerar kring 

begreppet motivation. Vi har använt oss av halvstrukturerade intervjuer där vi kommer att 

ha några fasta huvudfrågor samt följdfrågor på dessa för att få så uttömmande svar som 

möjligt. Detta kommer vi göra för att kunna få så djup information som möjligt. Vi 

kommer inte att jämföra intervjuerna utan varje intervju är unik.   

 

4.1 Genomförande 

Vi kommer att lägga upp denna uppsats utifrån ett berättande perspektiv. Vi utgår från 

Hernadis hermeneutiska triad och kommer att dela in texten i explication, explanation 

och exploration. I första delen kommer vi att sammanfatta våra empiriska data som vi får 

in genom intervjuer. I den andra delen kommer vi att gå djupare in i det insamlade 

materialet genom att ifrågasätta ordet motivation och ställa oss frågor som varför och 

hur? Vi kommer även koppla det till våra teorier. Den tredje delen blir den nya texten, där 

vi kommer att utgå från det narrativa perspektivet och skapa en berättelse. 
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5 Explikation 
Här nedan redogör vi vårt empiriska material genom olika berättelser om hur det ses på 

begreppet motivation ute i olika verksamheter. Vi har använt oss av påhittade namn i vår 

berättelse. 

5.1 Personalansvarig inom statlig verksamhet 

Det var onsdag eftermiddag, vi skulle iväg till en statlig verksamhet för att intervjua en 

man, Göran, om motivation. Det var vår första intervju till detta arbete. När vi kom fram 

till platsen visste vi inte riktigt vart vi skulle gå så vi satte oss ner på en soffa i 

receptionen i väntan på att någon skulle bli ledig så vi kunde fråga vart vi skulle gå. Efter 

att vi suttit ned och pratat en stund frågade vi en kvinna om hon kunde hjälpa oss med 

vart vi skulle gå. Kvinnan ringde upp till den man som vi skulle träffa. Ungefär samtidigt 

som detta hände kom det ner en annan kvinna till receptionen, som visste om att vi skulle 

komma, för att möta upp oss och visa oss till Göran. Men eftersom kvinnan i receptionen 

ringt upp till Göran så kom han ner också och mötte upp oss. Göran visade upp oss till en 

liten konferenssal där vi kunde ha intervjun. 

 

Intervjun började med att Göran fick berätta för oss om vad han tänker på när han hör 

ordet motivation. Det första han kom att tänka på är den verksamhet han arbetar inom, 

det är en verksamhet där de arbetar mycket med rehabilitering. Det är människor som ska 

försöka ta sig tillbaka till arbetslivet, då är motivation en viktig faktor. Han berättar som 

exempel att det finns de personer som har väldigt ont och som klarar av att ta sig tillbaka 

till arbetslivet och så finns det de som inte kan arbeta alls för de har ont i fingret. Vad 

som skiljer dessa personer åt är motivationen. Allmänt på arbetsplatsen pratar de om att 

en person har motivation eller brist på motivation. Göran håller dock inte riktigt med om 

detta. Han menar att den som har ont i fingret kan vara motiverad till att göra något annat, 

till exempel passa får. Men professionellt pratar de alltså om att som person har man 

motivation eller brist på motivation. Alltså att vara motiverad till att arbeta och vilja 

försörja sig själv. Det är lättare för den personen att ta sig tillbaka till arbetslivet än för 

den personen som inte har motivation till detta. Intervjupersonen förknippar alltså 

motivation med rehabiliteringen, inte som en managementåtgärd eller personalåtgärd. De 

har motivation även där, att medarbetarna ska vara motiverade och att de ska känna 

delaktighet.  

 

Han tror att det går att påverka någon annan till att bli motiverad. Att bli sedd är något 

som är motiverande samt att bli uppmärksammad. Om någon säger någonting på ett möte 

och får positiv respons så händer det något med den personen samt att personen kommer 

att känna sig motiverad. Han menar att det är så vi fungerar, vi vill bli sedda och 

uppmärksammade. Även när det handlar om situationer där det inte är så positivt om man 
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då blir sedd skapar också motivation. Det kan vara en person som ligger efter med sina 

ärenden och man då frågar vad det beror på, det kan också skapa motivation. Att inte bli 

sedd skapar ingen motivation. Men detta är elementärt. De arbetar mycket med att 

cheferna ska vara nära medarbetarna, ett nära medarbetarskap. De ska ha nära kontakter 

och följa upp resultat på medarbetarna. 

 

De mäter medarbetarna på olika sätt sedan återkopplas detta till dem. Det här med att 

mäta sina medarbetare var något som de började med 1995, då var det kontroversiellt. 

Han tycker att utvecklingen med att mäta medarbetarna har varit bra för offentlig sektor. 

Det gör att metoderna utvecklas. Anledningen till att mäta medarbetarna är för att få 

underlag till medarbetarsamtal. Att skapa motivation är något som de måste bli bättre på. 

Som har sagts tidigare så motiveras man av att bli sedd. Han tror att det handlar mycket 

om det individuella men önskar att det fanns något generellt recept, så får alla ta en sked 

av detta varje morgon. 

 

Han tror allstå inte att det finns motiverade och icke-motiverade människor. Du kan inte 

födas till att vara icke-motiverad, du kan dock vara motiverad för olika saker. Det finns i 

och för sig sjukdomar som kan skapa apatier och förmodligen också personligheter som 

kan vara åt det apatiska hållet som kan göra att man inte är motiverad. Motivation finns 

någonstans hos alla. Man kan gå ett tag och inte vara motiverad men så plötsligt en dag 

hittar man sin grej så känner man sig motiverad.  

 

Göran tror att det finns de personer som kan tappa motivation, mest på grund av att de 

inte blir sedda eller om de försöker men det enda de får höra är det inte är bra. Då är det 

lätt att man tappar sugen. Det har också att göra med att folk har olika uppfattningar om 

vad det är man kan göra och inte göra. Det kan hända att någon är motiverad till att göra 

något men så får den personen inte igenom det för det kan hända att det inte är rimligt. 

Det kan då hända att det är myndigheternas fel. 

 

Han vet inte riktigt vart motivationen kommer ifrån eller hur man får motivation… Efter 

att ha tänkt en stund tror Göran att en bra chef ser vad varje medarbetare behöver för 

slags motivation. Detta fungerar inte på den myndighet där han arbetar på grund av att 

den är statlig, de får använda sig av generella åtgärder. Han tycker att det ska finnas något 

slags regelverk, till exempel idag ska vi motivera oss så då får vi dricka 

motivationsdrycken.  

 

Han tror att det går att skilja på olika typer av att skapa motivation. Dessa kallar han för 

det som är materiellt och det som är immateriellt, alltså det som hör till det offentliga och 

det som hör till informella uppdrag. Ett exempel på det som kan vara offentligt och det 

som de ofta pratar om är lönen. Något som kan vara informellt och något som inte de 
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pratar om så mycket kan vara vad gruppen tycker. Detta med motivation tycker han är 

något som är mångfacetterat. När man funderar över dessa termer materiellt och 

immateriellt kan man få någon form av uppfattning hur komplex motivation är. Detta är 

en fråga som är svår att svara på. Men det som de använder sig av inom hans organisation 

är lön, de har ett lönepolitiskt program. Att en person kan få extra uppdrag lite vid sidan 

om. Det finns dock personer som kan uppfatta detta som en bestraffning, nej nu blev jag 

uthängd på mötet igen eller jag åkte på att göra detta också. Något som mer kan påverka 

är status, att man får statushöjande saker. Det kan vara ett eget rum, en bärbar dator eller 

armstöd på en stol.  

 

När det gäller strategier på hur de arbetar med motivation på arbetsplatsen finns det inget 

uttalat om detta. Det de försöker göra är att skapa delaktighet hos medarbetarna. De vill 

att de ska vara med och påverka i det som går att påverka. Delaktighet är något som de 

uppmuntrar. Det är dock inte alla som vill vara delaktiga. Det här med att vara delaktig är 

också att vara informerad, detta skapar motivation. Man blir motiverad av att veta vad det 

är som sker och händer. Är man involverad så är man motiverad. Detta är inte 

individanpassat utan mer generellt. 

 

När vi frågar honom om vilka han anser vara hans drivkrafter tycker han att det är svårt 

att svara på den frågan. Han tycker att han är sådan att om saker ska fungera så måste 

man få saker gjorda. Han har lätt för att se hur saker och ting ska lösas och det triggar 

igång honom, om man gör på det här sättet så skulle det kunna bli bättre. Det blir som 

någon sorts maskin som driver på. Träffar man då andra människor i detta sammanhang 

så blir det roligt. Det blir då revolutioner, det händer stora saker. Man blir motiverad i 

utbytet med andra människor, därför går de ofta tillbaka till de personer som de arbetar 

med i rehabiliteringen. De försöker få dem att arbeta i grupp, tillsammans med andra 

människor som är i liknande situationer. Det skapar motivation. Alltså han tycker att 

motivation sker i utbytet med andra.                                

 

Att utföra en lätt uppgift tycker han kan vara ganska befriande ibland, men han tröttnar 

lätt på lätta uppgifter. Han tröttnar när det upprepar sig, han tappar då lusten. 

Koncentrationen försvinner också, då ber han någon annan att göra den uppgiften istället. 

Det är en fördel med att vara chef. 

 

När det är en svår uppgift är första känslan att det här är omöjligt att det inte kommer att 

gå och man undrar om man kan få slippa göra den. Men så är det ofta inte. Nästa del blir 

då att bryta ner uppgiften till små deluppgifter. Det kanske inte går att lösa hela uppgiften 

på en och samma gång, han försöker se om det finns smådelar i uppgiften som går att 

lösa. Han brukar då börja med de delar som verkar vara lätta. Ofta är det så att när man 

börjat lösa de delar som är lätta så brukar inte resten av uppgiften vara så svår. Detta med 

svåra uppgifter går att hantera på många olika sätt. En del fastnar i den första fasen att det 
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är omöjligt. Han tror att i dessa situationer är vi olika. Dels så är vi skapta på olika sätt 

men vi har också olika erfarenheter av att lösa svåra uppgifter. Har det hänt många 

gånger att man gått på pumpen tidigt får man dåliga referensramar av hur det går att lösa 

saker. Är man mer van vid att det går bra att lösa svåra uppgifter får man en annan 

attityd. Men att ta sig över det första stadiet och börja göra det som är lätt så flyter resten 

på. Annars går det att delegera… 

 

Han tycker det är svårt att svara på om han har utvecklats något i arbetslivet, på grund av 

att han dels har varit på samma ställe under en lång tid samt att han tycker att det är svårt 

att se sig själv. Det han tror att han har utvecklats inom kan vara det här med att lösa 

olika uppgifter. I grunden är han dock förvånansvärt mycket detsamma, men utvecklats 

tror han att han har gjort. Sin personlighet är ingenting som han vill begå våld på, den 

finns där och man får göra det bästa av den. Det är erfarenhet man lär sig på. Till exempel 

det här med omöjliga uppdrag att de inte är så omöjliga. Ibland är det bara att vänta in. 

Det här med att vänta in är något som han har haft svårt för men det är något som har 

utvecklats.  

 

Göran har hela tiden haft en stark motivation utan att någon har behövt motivera honom. 

Han tycker att det här med motivation är i förstahand ett egenhandsval. Han menar att om 

man tar på sig ett jobb där man får betalt har man ett ansvar att motivationen ska finnas 

där. Har man inte det så har man fel attityd. Har man blivit anställd kan man inte säga att 

nu har ni anställt mig så då får ni motivera mig. Har man ett uppdrag så får man lösa det. 

Han vill dock inte bara lösa uppdragen utan han vill göra det snyggt och med lite finess. 

Han tycker också att man kan träffa folk som skapar motivation men framförallt skapas 

den inom en själv. Den utvecklas sedan. Som sagts tidigare tycker han att motivation 

skapas i mötet med människor det är svårt att sitta själv och bli motiverad. Han tycker 

också att det är lättare att döda motivation än att skapa motivation. Exempelvis om någon 

tycker att den har världens idé men ingen annan tycker det då är inte den personen så 

motiverad längre. Det är så en del fungerar.  

 

Vad det är som gör att medarbetarna stannar kvar inom organisationen tror han bero på 

samhörigheten med arbetskamraterna. Det har gjorts undersökningar om detta på 

arbetsplatsen. Det handlar mycket om det sociala nätverket och det sociala utbytet. Det är 

en av de viktigaste faktorerna. En annan orsak till att de trivs är att det är en trygg 

arbetsplats samt att det är en tillåtande värld. Det har tillåtits variationer och prestationer. 

Göran menar att det är en snäll arbetsmiljö. Han gör en jämförelse med en 

säljorganisation där medarbetarna jämförs varje vecka, den som säljer bra är bäst. Så 

arbetar de inte i denna organisation. 

 

Tillsist tror han att belöningar kan påverka motivationen. Detta är dock komplext. Det är 

inte alltid den materiella belöningen och inte heller alltid den immateriella belöningen.  
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5.2 Personalansvarig på ett privat företag           

Det var en solig dag i början av april. Fåglarna kvittrade och på stan var stämningen på 

topp. Människorna hade fått på sig solglasögonen och en och annan satt på någon 

uteservering. Men inte två högskolestudenter som skulle iväg och göra en intervju med 

Sara som arbetar på ett privat företag i stan. Efter lite letande och en stunds avkoppling i 

vårsolens sköna värme träffade vi Sara utanför hennes arbetsplats. Väl inne på kontoret 

fick Sara svara på några frågor om motivation. Hennes syn på motivation är att det är en 

slags motor som ligger djupt rotat och inneboende hos oss alla det gäller att hitta den och 

ha förmåga att utveckla den och hitta något som tillfredsställer en själv. Det ska vara 

något som man mår bra av och som för en framåt.  

 

På företaget har de flesta arbetat där länge och personalomsättningen är näst intill noll om 

de tittar på personal som slutar frivilligt. Det är väldigt få personer som säger upp sig 

själva. Sara beskriver de anställda som lågutbildade och att de saknar tron på att söka 

andra arbeten vilket gör att de stannar kvar på denna arbetsplats. Hon tror att de flesta 

ändå trivs på arbetsplatsen.  

 

Under de senaste två åren har de arbetat mycket med motivation på företaget de använder 

sig då av vissa strategier. Hon berättar att de har plattat till organisationen och alla 

medarbetarna har ett väl utarbetat ansvars och befogenhetsområde. Detta har de gjort för 

att personalen ska bli mer delaktig. Hon tror att detta leder till motivation. Deras 

strategier är individanpassade på så sätt att det är medarbetarsamtal och utvecklingsplaner 

som de flesta företag arbetar med. Detta har man för att för att kunna utveckla personalen 

i den riktningen som både företaget och medarbetaren önskar. Hon tror att det går att 

påverka andra till att bli motiverade genom att vara lyhörd och lyssna på vad personen 

vill. Så för att hennes medarbetare ska vara motiverade stöttar hon dem ger dem ansvar så 

att de kan växa. Något hon försöker tänka på är att ibland hålla tillbaka sina egna idéer 

för att andra ska kunna släppa fram sina idéer.   

 

Sara tycker att det blir lite filosofiskt när vi kommer in på hennes egna drivkrafter och 

frågar hur hon hittar dem i sig själv. Hon vet inte riktigt vad hon skall svara för det är 

inget som hon tänker på så ofta fast hon säger att man kanske borde göra det. Hon sitter 

och fundera en stund sedan säger hon: det är nog att sitta här i min snurrstol och känna att 

allt flyter, men det är inte så i verkligheten. Att det är en näst intill problemfri tillvaro 

men efter lite eftertanke så konstaterar hon att det vore jättetråkigt att inte ha något att 

kämpa emot. Hon tycker inte om att utföra de uppgifter som hon tycker att hon har lätt 

för, hon säger att det är tråkigt. Vi frågar varför hon tycker det är tråkigt. Hon svarar då 

att hon tror det beror på personligheten. Hon ser sig inte själv som en förvaltar människa, 

utan hon tycker om att förnya. Till exempel hitta nya arbetssätt. Hon känner att hon inte 

blir motiverad utav lätta uppgifter. Är det svåra uppgifter däremot tycker hon att det blir 

roligt. Då kastar hon sig in i uppgiften för hon tycker om utmaningar. Något annat som 
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hon tycker är roligt är att det just nu händer mycket på arbetsplatsen. Hon trivs bra på sin 

arbetsplats och tycker att hon utvecklas varje dag.  

 

Efter att ha varit lite personliga ett tag kom vi tillbaka till lite mer generella frågor om 

motivation. Vi frågade henne om tror att det finns motiverade och icke-motiverade 

människor hon tror att det kan vara så, men det beror i så fall på ett visst ämne. Hon tror 

att alla har en viss överlevnadsinstinkt, det gäller bara att locka fram den. Det finns 

motivation hos alla men alla är inte ämnade för samma sak. Sara tror dock att en del 

personer kan tappa sin motivation därför att man kan hamna i ett läge när det känns 

statiskt på något vis. Personen kanske känner att han/hon inte har något mål.    

 

Något som Sara tror kan påverka motivationen är belöningar men det beror också på vad 

det är för sorts belöning. En klapp på axeln kan väl så bra som en större belöning som en 

resa eller så. Hon tror att det är viktigt att visa uppskattning, det är den bästa belöningen 

men i vilken form är skit samma. 

 

Vi avslutar med att fråga om det finns något som hon vill tillägga. Efter en stund så 

svarar Sara att hon tror att den traditionella hierarkiska organisationen motarbetar inre 

motivation. Hon vet inte om hon har rätt men ibland tror hon att det privata näringslivet 

har kommit längre. Det finns nog mer att jobba på inom statliga verk, de har nog lite mer 

att göra där. Det kanske är svårare som medarbetare att påverka vilket kanske syns i 

sjukstatistik och frånvaro. 

 

När intervjun var färdig frågade vi Sara om hon kunde visa oss runt lite i fabriken så att 

vi kunde få se hur det ser ut. Detta gjorde hon gärna. Vi fick gå runt i en lokal som var 

ren men väldigt bullrig. En lokal var till och med så bullrig så den fick vi inte gå in i 

eftersom vi inte hade med oss några hörselskydd. Efter rundturen tackade vi för oss och 

gick ut i den sköna vårsolen. Om ni trodde att vi stannade kvar ute i solen så trodde ni fel. 

Vi gick tillbaka till skolan och satte oss i en kvav datasal och skrev i ordning intervjun.   
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5.3 Personalansvarig inom en kommunal verksamhet 

Idag är det handledning på schemat som vi hoppas skall ge oss nya infallsvinklar och 

energi till att komma vidare. När vi väntat utanför handledarens dörr i en halvtimma 

började vi bli lite smått irriterade och upprörda. Där inne satt en annan student i ”godan 

ro” och pratade och pratade… Äntligen, dörren öppnades och hon gick ut, vår handledare 

mumlade något om tiden och att hon behövde råd och stöd. Okej nu kör vi igång. 

Handledningen gick bra och vi fick bra respons på det som vi gjort. Magen började kurra 

och det var dags för lunch.  

 

Efter en god kopp kaffe tog vi bilen och styrde kosan mot den skola som vi valt som den 

kommunala organisationen för att träffa en ledare och utföra nästa intervju. Vi var 

laddade och tyckte att det skulle bli mycket intressant och se vad hon har att säga om 

motivation och dess begrepp. Även denna dag var solig och skön. Ute på skolgården var 

det barn som spelade boll och sprang omkring.  

 

Efter en stunds velande kom vi in i den byggnad där personalrum och olika kontor fanns. 

I dörren möttes vi av en kvinna som presenterade sig vid namn och vi förstod att det var 

henne som vi skulle prata med. Eftersom vi var lite tidiga fick vi kolla runt i lokalerna 

och ta del av information som var upphängd för de anställda. Just denna dag erbjöds 

massage till de anställda för en billig peng, vilket var uppskattat. Plötsligt öppnades en 

dörr till ett litet kontor och ut kom en kvinna sam arbetade som kurator på skolan. Vi 

skulle få låna hennes kontor för intervjun. 

  

Äntligen var det dags att sätta igång. iPhonen på och frågorna framme, let´s go. Trodde 

vi, den ena av oss drabbades av en akut hostanfall och fick lämna rummet. Som tur var så 

tog den andra över och började med intervjun. Maria som vi kan kalla vår intervjuperson 

för berättade för oss att hon anser att motivation är något som innebär lust, lust att göra 

och fungerar som en drivkraft och motor. Det är viktigt att tro på det som man gör, att 

känna mening och vilja. Maria tror att motivation är något som alla har och det kommer 

inifrån oss. På denna arbetsplats är stämningen i personalgruppen god vilket Maria tror 

får personalen att vilja stanna kvar på just denna arbetsplats. Att brinna för sitt yrke, 

viljan att göra ett bra jobb för barnen, meningsfulla möten i personalrummet och visst 

kravställande på kvalitet på arbetet är faktorer som motiverar de anställda. Lönen är 

också något som är viktigt för att motivera säger Maria.  

 

För att personalen skall kunna få fram sina önskemål som de har i sitt arbete har man 

medarbetarsamtal och utvecklingsplaner för personalen. Dessa är då individanpassade 

och utvecklingsområdet skrivs ner och där framgår också hur man skall komma dit och 

vem som ansvarar för det. Ansvaret ligger oftast på en själv. Det kan handla om 

utbildningar eller liknande. 
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Maria är en person som motiverar sina medarbetare genom små enkla vardagssaker som 

en klapp på axeln, uppmuntran och genom att se vad de gör. Hon tycket att det är viktigt 

att man ser och uppmärksammar. Att tala om att de tillsammans gör ett bra jobb för de 

barn som är på skolan och vad det betyder. Att man påverkar sin omgivning genom hur 

man och vad man gör och att man kan motivera andra är självklart för Maria. Motivation 

är något som är individuellt på så sätt att vi motiveras av olika saker och alla har något 

som driver var och en.  

 

För Marias egen del handlar drivkraften och motivationen om mötet med människor, att 

jobba med människor. För henne är det jätteroligt att jobba i en barngrupp och se hur 

barnen gör framsteg och lyckas. När de får aha–upplevelser genom att få ihop orden och 

börja läsa. I området där skolan ligger är det gott om invandrare vilket betyder att det 

finns många invandrarbarn på skolan. Att kunna hjälpa dessa barn och familjer genom att 

lösa saker tillsammans och ta emot tacksamhet, driver Maria. Det kan också handla om 

att lyckas att göra ett bra schema för medarbetarna som uppfyller deras privata 

önskningar och verksamheten behov.  Maria anser att det kan handla om små och stora 

saker som motiverar henne.  

 

I frågan om hur hon känner för arbetsuppgifter som är lätta skrattar hon först men tycker 

att det är skönt och roligt när det flyter på och det bara går utan att man tänker på det. 

Uppgifter som kan upplevas lätta för henne är sådant som ligger för henne som hon 

tycker är intressant och roligt. Det kan gälla en organisationsfråga som hon vill klura på 

för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Om det bara skulle vara att kopiera papper 

vore det inte vara kul. Maria tycker inte att det är lätta uppgifter som hon har. Det handlar 

om ekonomi, styrdokument och lagar. Inom skola är det så många som bryr sig och 

lägger sig i. Det är väldigt mycket att sätta sig in i, som tur är har finns det bra folk att 

vända sig till och få hjälp i olika frågor. Man skulle behöva vara ekonom, jurist och allt 

på samma gång.  

 

När det handlar om svåra uppgifter tycker hon att det känns det motigt och hemskt 

besvärligt. Det finns sådana där riktigt sura grejer som hela tiden flyttas nederst i högen. 

Allt eftersom tiden har gått så tar hon sig an den för att bli av med den. För att den inte 

skall ligga där och vara en sådan där surkart som hon krockar med varje dag när det är 

dags att göra något. Alltid är det något som är sådär besvärligt på något sätt men att göra 

det så det kommer undan är det bästa för hennes del. Det kan vara det obehagliga 

telefonsamtalet eller när hon inte vet var hon skall söka information eller vad hon skall 

göra  

 

Vår intervjuperson vet inte hur hon har utvecklats personligen i arbetslivet men påpekar 

att hon har blivit lite härdad. Det kan låta lite hårt och negativt och det kanske det är på 
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ett sätt men man tar inte på sig allt lika personligt som man gjorde i början. Hon har 

arbetet på arbetsplatsen sedan 1994 och som biträdande rektor sedan 1997. I yrket har 

hon varit sedan 1979, vilket är länge. Hon trivs jättebra på sin arbetsplats och tycker att 

det är en god stämning och att det är seriös personal men som ändå kan skoja och ha 

roligt. Något som intresserar henne är att det är många olika kulturer som möts.  

 

Om man inte fungerar ihop i arbetslaget så kan man tappa motivationen.  Det tror hon är 

en jätteviktig bit till motivation eller om det helt kör sig med relationen till chefen. Laget 

som man jobbar nära anser hon är jätteviktigt. Sen är det mer förklarigt om någon blir 

sjuk eller det händer kriser i det privata som påverkar men just i jobbet så anser hon att 

arbetslaget är jätteviktigt. 

 

Vi frågar om hon tror att belöningar kan påverka motivation. När vår intervjuperson hör 

belöning så tycker hon att det låter som pengar och det är väl viktigt men uppmuntran och 

att man blir sedd, anser hon är väl så viktigt. 
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6 Explanation 
I den här delen tolkar vi intervjuerna utifrån teorin. Vi kommer att föra en diskussion om 

motivation. Vi ser på det med kritiska ögon och ifrågasätter intervjupersonernas syn, det 

görs för att få fram det som döljs.  

 

Våra intervjupersoner uttrycker att de ser motivation bland annat som en drivkraft som 

kommer inifrån, som en inre motor. Det är också viktigt att känna en mening med det 

man gör och att ha en vilja till att göra det. För att vara motiverade på arbetsplatsen anser 

de att det är viktigt med delaktighet, att bli uppmärksammad och sedd som medarbetare. 

Belöningar anses också ha en viss påverkan på motivationen. När det handlar om 

belöningar kan det vara olika saker, som exempelvis lön eller en klapp på axeln. Genom 

intervjuerna verkar det som om motivation är ett begrepp som har en positiv klang eller 

innebörd och att det är ett förskönat begrepp. I det romantiska dramat som bygger på 

human relations ligger tyngdpunkten på tillfredsställelsen av de individuella behoven, där 

människan söker mening och självförverkligande (Sköldberg, 1990). Frederick Herzberg 

använde sig av en tvåfaktorsteori när han skulle förklara vad det är som motiverar 

anställda. Den ena delen består av inre faktorer, eller motivationsfaktorer, det kan 

exempelvis vara delaktighet som leder till att de anställda känner sig mer viktiga på 

arbetsplatsen. (Brooks, 2009) Intervjupersonerna pratar mycket om det som går att 

koppla till just Herzbergs inre faktorer.  

 

Det som tas upp förutom delaktighet är exempelvis ansvar, vilket går att se genom att de 

plattar till organisationen och att de blir uppmärksammade och sedda. Ansvar är också 

något som Herzberg tar upp i de inre faktorerna som leder till arbetstillfredsställelse 

(Robbins, 2003). Enligt Freud har vi medfödda och biologiska drifter genom dessa drifter 

får detet sin psykiska energi. Detet är det omedvetna som är nära knutet till barndomen, 

som vi alla människor bär med oss vilket människans psyke är kopplat till. 

(Socialpsykologi, 2010) När vi kopplar detta till motivationen är det något som är 

individuellt eftersom alla har sina olika erfarenheter och upplevelser med sig. Det är 

också individuellt eftersom alla har olika starka drivkrafter.  

 

Våra intervjupersoner uttryckte att alla individer har motivation men har motivation för 

olika saker. Det kan hända att en person hamnar i en kris eller får en sjukdom där 

motivationen inte längre är självklar utan döljs bakom personens problem. Genom att 

prata gott om motivation som ett begrepp som inte anses som farligt kan man hålla borta 

sin egen rädsla och ångest som begreppet kan innebära. Är det så att det kanske kan vara 

farligt om det blir för självklart och döljer något? Enligt Freud anses dödsångesten också 

som en form av drivkraft (Vuxenutbildningen Gotland, 2010). Kan man se motivationen 

som ett villkor för att vara frisk? Ingen av intervjupersonerna trodde att man kan vara 
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icke-motiverad. En av dem sa att det kan hända att en person kan ha en sjukdom som gör 

att den personen inte känner någon motivation. Att den personen har någon form av 

apatisk sjukdom.   

 

Vi tror att vara motiverad handlar om att ta eget ansvar. Det kan gälla attityden och 

inställningen till arbetet. Vid en av intervjuerna ansåg personen att en anställning handlar 

om att du tar på dig ett uppdrag som du själv har ansvar för att utföra på ett bra sätt. Då 

får man själv hitta det som driver eller motiverar i arbetet. En persons attityd till sitt 

arbete är utgångspunkten i Herzbergs teori. Han menar att mår en person bra i sitt arbete 

leder det till arbetstillfredsställelse. Vilket i sin tur kan påverka motivationen. (Robbins, 

2003) En av intervjupersonerna anser att en del personer vill att chefen eller ledningen 

ska motivera dem och ser sig själva som offer. De lägger över ansvaret på någon annan 

för att själva slippa ta ansvar.  

 

I intervjuerna togs det också upp om känslan inför svåra uppgifter. Här skilde det sig 

något i svaren, någon tyckte inte att det kändes jobbigt utan kastade sig in i uppgiften 

utan att fundera på det. De andra tyckte att det ofta känns jobbigt och omöjligt, men har 

hittat sätt att hantera svåra uppgifter. Det kan handla om att bryta ner uppgiften i mindre 

delar eller bara ta tag i det för att få det gjort. Om man inte tar tag i det är det lätt att 

fastna i ett skede där det bara känns jobbigt.  Det kan ses som hinder, där våra tankar kan 

blockera vårt agerande. Platon ansåg att en person eller en organisation kan bli låsta i sina 

tankar och handlingar och detta kan liknas ett psykiskt fängelse. Organisationer är något 

som är skapat och konstruerat av oss människor vilket också begreppet motivation är och 

innehåller omedvetna och medvetna processer. (Morgan, 2007)  

 

Mycket av det som sker i vår vardag är för oss självklart men är ett uttryck för våra 

omedvetna processer. För att få distans till dessa och bli öppen och få en förståelse för 

andras världar anses det i det romantiska dramat att det kan uppnås genom att 

självförverkliga sig och bli sann mot sig själv. Satiren förespråkar att man ifrågasätter det 

man gör för att på så sätt inte fastna i ett mönster. Vilket medför att du blir öppen för hur 

andra gör samt blir öppen för andra synsätt. (Sköldberg, 1990) Det kan då handla om att 

en individ känner sig omotiverad och börjar fråga sig varför det har blivit så här. På så 

sätt kan individen komma med underfund med vilka hinder det är som kan ligga i vägen 

för att komma vidare och återskapa motivationen.      

 

Något som våra intervjupersoner ansåg vara viktigt i samband med motivationsarbetet 

var att ha medarbetarsamtal för att kunna tillgodose individens behov och önskningar. 

Detta anpassas till verksamhetens behov och mål. Medarbetarsamtal är något som är 

traditionellt inom vissa verksamheter, som den offentliga. Det är oftast ett avtal mellan 

facket och arbetsgivarorganisationen. (Arbetsmiljöupplysningen, 2010) Vi anser att det 
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kan ses som en symbol för att få individen, medarbetaren att ”tro” att ledarna bryr sig om 

deras behov. Då blir medarbetaren sedd och uppmärksammad. Medarbetarsamtal kan 

också ses som en symbol som chefen använder sig av för att slippa andra typer av samtal 

som kan handla om obehagliga upplevelser som kan vara ångestframkallande.  

 

Vi hade en fråga som handlar om strategier och recept för hur man jobbar med 

motivation på arbetsplatsen det var då de kom in på det här med medarbetarsamtal. Är det 

verkligen så enkelt eller är detta ett sätt att dölja något annat? Det kan uppfattas som att 

följer vi dessa strategier och recept så ordnar det sig, vi har då gjort det vi har kunnat. Det 

kan också ses som ett sätt att nå och ta hänsyn till medarbetarna och deras behov för att 

organisationen ska bli en helhet som leder till social utveckling. I satiren ses en 

organisation som en social konstruktion, arbetsplatsen är inte endast ett ställe dit 

människor går och jobbar utan även en plats för att utveckla sociala relationer 

(Sköldberg, 1990). Det kan vi se från en av intervjuerna där många av medarbetarna är 

invandrare och har arbetat på arbetsplatsen länge. De har utvecklat sitt sociala nätverk 

och relationer på arbetet.  

 

Det framgick också i intervjun att i saknad av tron på sig själva att klara av andra arbeten 

kan vara en faktor till att stanna kvar på arbetsplatsen. Är detta en symbol för att skapa 

motivation? Det sociala i arbetet är något som Herzberg tar upp i sin tvåfaktorsteori det 

hörs till de yttre faktorerna, eller hygienfaktorerna som de också heter (Brooks, 2009). I 

ett experiment som nämns i en av våra teorier fick några av medarbetarna sitta i ett 

separat rum. Detta utvecklade sociala relationer inom gruppen och även då de anställda 

började prata mer med varandra så blev inte produktionen lidande. (Sköldberg, 1990) Det 

framgår i intervjuerna att motivation kan skapas i mötet med andra människor.       

 

Genom våra intervjuer får vi känslan av att motivation kan stå för nästan vad som helst. 

Man kan se det som en död metafor som står i motsats till en stark levande metafor 

(Wadenström, 2010). Vi tycker att motivationsbegreppet har tappat sin ursprungliga 

innebörd som vi anser är en inneboende drift som vi alla människor har genom att det 

används så lättvinligt och att det har lagts in så mycket mer innebörder i begreppet 

motivation. Individerna som vi intervjuat pratar allmänt om begreppet på en generell 

nivå. Ute i verksamheterna ses motivation som något viktigt och att det är något som 

behövs jobbas med. En av våra intervjupersoner uttryckte att vi skall bli bättre på att 

arbeta med motivation inom verksamheten.  Intervjupersonen på det privata företaget 

ansåg att det har kommit längre med motivationsarbetet inom det privata för att det är 

mer platta organisationer än inom de offentliga verksamheterna. Vi ställer oss frågande 

till detta men kan se en koppling till arbetsberikning som Herzberg tar upp i sin teori.  

Det handlar då om att ge medarbetarna ett större ansvar genom delaktighet (Brooks, 

2009). Inom en offentlig verksamhet där det är en mer hierarkisk uppbyggnad kan det ses 
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som det delegeras mer och på så sätt ge mer ansvar och delaktighet och då inte motarbeta 

motivationen.  
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7 Exploration 
Ni har genom våra intervjuer fått följa tre olika företag och ta del av hur de upplever och 

arbetar med motivation och dess begrepp. Vi har valt att framställa vår sista del som en 

berättelse om ett fjärde företag och följa en situation som uppstår där.  Vi vill med denna 

berättelse förmedla ett nytt sätt att betrakta motivation. 

 

På företaget hade det tidigare varit en god och harmonisk stämning. Medarbetarna var 

glada och positiva och de kände sig motiverade för sitt arbete. Allt var på topp. Torsten, 

företagets VD och personalansvarig, hade däremot börjat oroa sig. Den senaste tiden hade 

ekonomin börjat gå dåligt. Finanskrisen var nu ett faktum. Företaget hade blivit tvunget 

till att göra sig av med personal till följd av detta. Den goda stämningen som tidigare 

fanns på företaget hade försvunnit och ersatts av negativitet och frustration bland 

medarbetarna. 

 

Det var måndag morgon, klockan var strax efter sju. Morgondimman hade precis börjat 

lätta och solens strålar började tränga sig igenom.  Torsten kom in på sitt kontor. På 

skrivbordet stod förra veckans använda kaffekoppar. Innan han ens hunnit hänga av sig 

jackan började telefonen ringa. Den senaste tiden hade medarbetarna börjat klaga. De sa 

att de var trötta och att de inte kände sig motiverade. Den värsta krisen var nu över vilket 

ledde till de anställda fick mer att göra. Det pustades och suckades och stämningen i 

personalgruppen var låg. Företaget har ännu inte börjat göra några nyanställningar i och 

med att de inte vet hur länge det kommer att gå bra, ifall det kommer att bli något bakslag 

eller inte. Torsten kände sig frustrerad över situationen och funderade över vad han skulle 

göra för att få medarbetarna positiva och inspirerade igen. Torsten bestämde sig för att 

han skulle försöka ändra på deras attityd på något sätt.  

 

Han satte sig framför datorn och började googla på ordet motivation. Oj, oj, oj vad många 

träffar det blev, närmare bestämt 47 500 000.  Det var olika typer av företag som erbjuder 

kurser, coacher, personlig utveckling, sträva mot mål och så vidare, hur skall man veta 

vad som är bra, eller det rätta för hans medarbetare? 

 

Torsten känner sig alldeles förvirrad och vet inte hur han skall komma vidare med detta. 

Det som han är säker på är att något behöver göras för att bryta det negativa mönster som 

råder i gruppen. Är det verkligen så att det måste kosta massa pengar för att få en bättre 

stämning och motivation i gruppen? eller kan man fixa det på något annat sätt. Torsten 

ställer sig kritisk till att människor skall kunna tjäna en massa pengar detta. Han tänker 

minsann inte gå på detta.  

 

Han ställer sig frågan: varför är motivation så viktigt?  
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Han börjar ifrågasätta begreppet motivation och undrar vart motivationen kommer ifrån 

egentligen. Är den verkligen nödvändig för att personalen skall göra ett bra jobb? Torsten 

känner att han är slut på idéer, och vet inte riktigt vad han ska göra. När Torsten kommer 

hem på kvällen ringer han till några av hans vänner för att fråga dem vad de anser om det 

här med motivation. Nästa dag går han till biblioteket för att fråga om de har några 

böcker som tar upp lite olika teorier om motivation. Han sätter sig och läser igenom de 

böcker som han får med sig. Här märker han att teorierna skiljer sig lite åt. Han vet inte 

riktigt vad han ska tro. Enligt en teori så är det något som kommer inifrån medan någon 

annan teori anser att det beror på yttre faktorer.  Torsten känner sig åter igen något 

splittrad. Han har svårt att fatta det hela. Han ställer sig frågan hur alla kan prata om 

motivation som om det är något så självklart när det verkar vara så komplext.  

 

Medarbetarna ligger på Torsten med att det måste bli någon form av förändring för att de 

tycker att så som de arbetar nu är ohållbart. En kvinna i personalgruppen utmärker sig 

särskilt genom aggressioner som går ut över Torsten, eftersom att han är den närmaste 

chefen. Den senaste tiden har det bildats olika undergrupper inom personalgruppen. När 

ett företag som detta står inför en förändring av något slag väcker det många olika 

känslor hos medarbetarna. Dessa känslor och reaktioner påverkas av våra tidigare 

upplevelser som vi kan koppla till det omedvetna samt hur vi är som personer. 

 

När han har läst på lite om motivation får han känslan av att motivationen är lösningen på 

det mesta. Är det så enkelt? Finns det verkligen ett recept för hur han skall gå tillväga för 

att vända medarbetarnas negativa inställning och attityd? Det känns som att det är för bra 

för att vara sant.  

 

Torsten beslutar sig för att samla medarbetarna till ett möte för att få de att uttrycka vad 

det är som de eftersträvar och tycker är viktigt. Mötet inleds med att Torsten bjuder på 

fika och de sitter och småpratar runt fika bordet.  

 

Ett stort problem är att medarbetarna har fastnat i sina verkligheter och har svårt att tänka 

utanför dessa ramar. Vilket leder till att de har svårt att förstå Torsten. Medarbetarna har 

så som Platon beskriver det, blivit blockerade i sina tankar och handlingar. Hur skall 

Torsten få dem att komma ur detta?       

 

För individer och organisationer är det lätt att hamna i omedvetna processer som gör att 

deras världsuppfattning brister. Deras världsuppfattning blir då en självklarhet vilket gör 

att det utesluter andra sätt att betrakta världen. Det är viktigt att tänka på att 

organisationer är något som är skapat och innehåller både medvetna och omedvetna 

processer. Enligt Freud så reagerar vi olika på exempelvis förändringar eftersom vi har 

varit med om olika saker och har därför med oss olika erfarenheter från till exempel 
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barndomen. Genom att prata om motivation som en nödvändighet så utesluter man andra 

samtal. Detta kan vi se när det handlar om medarbetarsamtal som företaget använder sig 

av. Dessa kan utgöra ett hinder för att prata om sådant som är svårare. Vilket kan kopplas 

till att se motivation på ett annat sätt än som en självklarhet.  

 

En av medarbetarna börjar ändra sin inställning och börjar ställa motfrågor till de övriga. 

Detta skapar en irritation och frustration i gruppen. Det har bildats två grupper efter vad 

medarbetarna anser om motivation. Fler och fler börjar förstå vad det är Torsten pratar 

om. I och med att det har blivit motsägelser mellan dessa grupper har det kommit en ny 

kraft och energi. Den ena gruppen anser att det är Torsten som ska få medarbetarna 

motiverade medan den andra gruppen anser att det bara är de själva som kan påverka den 

situation som de befinner sig i. 

 

Grupperna står i konflikt med varandra och stämningen på företaget är inte särskilt bra. 

De som tillhör de olika grupperna pratar och umgås bara med varandra. De är helt 

blockerade i sitt eget tänkande och agerande. De vill inte ta till sig hur den andra gruppen 

resonerar och strider för sitt sätt.  

 

Torsten känner dock ingen oro för detta beteende som de båda grupperna har utvecklat 

utan han låter det bero. Motivationen är ingen självklarhet, det har kommit problem som 

utgör ett hinder för medarbetarnas drivkrafter. Nu är det ganska kaotiskt i arbetsgruppen 

och många mår dåligt. En arbetsplats som utåt sett verkar vara harmonisk och ”perfekt” 

döljer något annat.  

 

Efter ett tag märker de att situationen är ohållbar. För att kunna utföra vissa 

arbetsuppgifter krävs en viss kommunikation och samarbete. De börjar då inse att de 

måste vara mer öppna för varandra och inte hålla fast i sitt eget tänk. Detta leder till att 

det sätts igång olika processer inom arbetsgruppen. De två grupper som har bildats 

splittras upp.  

 

En dag samlas de åter till ett möte där får alla berätta hur de känner och hur de upplever 

situationen. Torsten och medarbetarna kommer inte fram till någon bra lösning på 

problemet med motivation. Det kanske inte finns någon ”lösning” på motivation. De 

börjar inse att det kanske inte finns några rätt eller fel. Det som känns rätt eller bra för en 

person kanske inte passar in på någon annan.  

 

För att återskapa förhoppningen om motivation på företaget kommer de att anpassa sig 

till hur situationen är. Medarbetarna kommer själva ha ansvar för sin motivation och detta 

blir en typ av drivkraft i sig. Alla har valt olika sätt att arbeta med sig själva för att finna 
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sin drivkraft. Företaget och medarbetarna mår idag bra men har fått insikten om att inte se 

något som självklart.  
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8 Slutdiskussion 
Eftersom det har skrivits mycket om motivation och vad det innebär till exempel hur du 

hittar din egen motivation genom personlig utveckling, coacher med mera, valde vi att 

använda oss av den abduktiva metoden för att inte komma fram till en slutsats som kan 

resultera i ett recept när det gäller motivationsarbete. Vi har inte kunnat läsa att det 

skrivits om motivation på detta sätt tidigare. Det har varit en utmaning för oss att använda 

Freud som en utgångspunkt i vår uppsats. Dels för att litteraturen kan upplevas tung att 

läsa men också till att koppla hans teorier till motivationsbegreppet. Nu när vi har arbetat 

klart med uppsatsen kan vi se klara kopplingar till hur vår motivation påverkas omedvetet 

genom tidigare upplevelser och vad vi har för synsätt.  

 

Vi anser att motivation inte kan ses som något självklart därför att för oss är motivation 

något som är föränderligt. Det som motiverar en individ den ena dagen kanske inte 

upplevs som motiverande nästa dag. Vi anser att det handlar om en form av rörelse i 

tanken. Att inte bli låst och fängslad i sitt eget tänkande och synsätt utan att vara öppen 

för andras.  Genom våra intervjuer har vi fått känslan av att motivation är något som 

anses viktigt i verksamheterna. Det är det som driver alla i verksamheten framåt för att 

kunna utföra sitt arbete. Gemensamt för våra intervjupersoner är att de anser att 

motivation är någon form av inre motor som driver oss människor och att vi motiveras av 

olika saker. Vi anser precis som våra intervjupersoner att alla individer har motivation 

men att det kan komma hinder i vägen som gör att vi inte känner oss motiverade. Det 

handlar om att kunna komma över hindret för att frigöra denna form av drivkraft igen. 

Ingen individ är i grunden icke-motiverad. Det som skiljer intervjupersonerna åt är sättet 

att tänka när de står inför svåra uppgifter. Där en slänger sig in i uppgiften direkt men de 

två andra ser mer till problemet och att det känns jobbigt. Att se det som ett problem kan 

då bli ett hinder för motivationen.  

 

För att motivationen skall kunna få tillbaka sin ursprungliga innebörd anser vi att behöver 

ta ett steg tillbaka i tanken. Om vi människor har vatten och mat så överlever vi dagen. 

Idag funderar vi inte så mycket över detta för det är självklart för oss. För människor i 

fattiga länder ser det annorlunda ut där det inte är självklart att de får vatten och mat. 

Instinkten och jakten på föda är det som driver dem och förhoppningsvis får dem att 

överleva. Detta kan man också se som en form av motivation men här pratas det inte om 

motivation med en positiv klang det är snarare dödsångesten som gör att de 

förhoppningsvis överlever dagen. Att våga prata om motivation på detta sätt anser vi gör 

att begreppet tas ner till en lägre nivå som gör att vi kan greppa det. När vi gör detta så 

kan vi mer peka på vad motivation står för och på så sätt blir begreppet motivation en 

levande metafor där det inte längre står för vad som helst.  
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När vi ser något som en självklarhet eller nödvändighet blir det ett upprepningstvång. För 

oss innebär det att du måste tänka samma tanke om motivation hela tiden för att hålla fast 

vid den.  Detta leder till att du fastnar i samma mönster och utesluter andra idéer och 

tankar. Motivation blir ett missbrukat begrepp och energin blockeras i detta. I och med att 

det hela tiden upprepas blir det nästan som ett mantra. Tillslut intalar man sig själv att 

bara jag tänker så här eller tänker på motivation så löser det sig. Det blir då ett slags 

recept för hur du skall tänka. Vi anser att det inte finns några recept eller lösningar på 

motivationens gåta. Det handlar om att våga chansa och inte fastna i samma spår.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 Berätta lite kort om dig själv, vad har du för ansvarsområden. Vad du jobbar med. 

 Vad tänker du på när du hör ordet motivation? Vad förknippar du med ordet 

motivation? 

 Vad tror du motiverar anställda att stanna kvar i er organisation/företag? Varför 

tror du att de anställda som väljer att lämna söker sig till en annan 

organisation/företag? 

 Hur tror du att man får motivation? Vart kommer den ifrån? 

 Har ni några strategier/recept för hur ni arbetar med motivation? Hur skapas 

motivationen här på arbetsplatsen? 

- Om det finns strategier är då dessa individanpassade eller är de generella? 

 Tror du att man kan påverka andra till att bli motiverade? På vilket sätt? 

 Vad gör du för att motivera dina medarbetare? Varför gör du det? 

 Anser du att det finns motiverade och icke-motiverade människor? Hur tänker du 

då? 

 Vilka drivkrafter ser du som viktigast för din egen del och hur hittar du dem i dig 

själv? 

 Hur känns det att utföra en uppgift som du har lätt för? 

 Hur tar du dig an en uppgift som du vet att du har svårt för? 

 Hur tycker du att du har utvecklats personligen i arbetslivet? 

 Trivs du på din arbetsplats? 

- Vad är det som gör att du trivs/inte trivs? 

 Vad är det som gör att en del kan tappa sin motivation? 

 Tror du att belöningar kan påverka motivationen? 

 Finns det något 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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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