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Syfte: Studien syftar till att undersöka om anställdas inre motivation påverkas av medvetenhet 

kring värderingar. Syftet är även att identifiera hur en eventuell motivationsförändring hos de 

anställda har tagit sig i uttryck. 

 

Problematisering: Tidigare forskning har undersökt sambandet mellan medvetenhet om 

värderingar och motivation. Tidigare forskning har däremot inte konkretiserat hur medvetenhet 

om värderingar kommer till uttryck inom motivation. 

 

Teori: Studien undersöker medvetenhet om personliga- och organisationsvärderingar med 

grund i kongruensteori. Vidare används Self-Determination Theory för att undersöka inre 

motivation som delas upp i autonomi, kompetens och samhörighet.  

 

Metod: En kvalitativ studie har tillämpats där det initialt etablerades kontakt med ett Svenskt 

konsultbolag, Selfleaders. Då konsultbolaget jobbar dagligen med implementering av 

värderingar i organisationer kunde de hänvisa oss till en organisation som genomfört deras 

utbildning. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med organisationens anställda, 

intervjuerna har därefter sammanställts och analyserats för att undersöka informanternas 

medvetenhet och identifiera eventuella motivationsförändringar. 

 

Resultat: Resultatet gav flera exempel på hur medvetenhet om personliga- och 

organisationsvärderingar påverkar inre motivation. Ur ett autonomiperspektiv har studien 

funnit att ökad medvetenhet om värderingar gör det lättare att leva efter sina värderingar. Ur ett 

samhörighetsperspektiv visar resultatet att en hög medvetenhet kan förstärka gemenskapen. 

Detta genom förbättrad intern kommunikation grundad i en ökad förståelse för varandra. Vidare 

visas att individer som tar beslut i linje med sina personliga värderingar och organisationens 

upplever högre nöjdhet med sin insats, vilket visar att kongruens bidrar till att tillgodose 

behovet för både autonomi, kompetens och samhörighet. 

  

Nyckelord: Medvetenhet, värderingar, kongruens, Self-Determination Theory, SDT, 

motivation, inre motivation, Selfleaders. 
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1. Inledning 
Sverige är unikt ur ett värderingsperspektiv, landet har sedan 1980-talet lett utvecklingen inom 

vad som påverkar samhällen i världen utifrån värderingar. Detta visas i en världsomfattande 

studie om värderingar, skapad av Inglehart & Welzel (2015). Forskningsresultatet visar att 

Sverige är det land i världen som i störst utsträckning drivs av självförverkligande värderingar, 

samtidigt som Sverige är ett av de mest sekulära länderna i världen. Individer i sekulära länder 

lyssnar mindre till auktoriteter och starka religiösa strukturerna har inte samma påverkan på 

individen. Sveriges position innebär att individerna som utgör befolkningen eftersträvar 

självförverkligande (Inglehart & Welzel, 2015). Svenska befolkningens förutsättningar kan 

liknas till Maslow’s behovstrappa där individen i teorin på högsta trappsteget är i behov av 

uppfylla sin fulla potential genom självförverkligande (Maslow, 1943). För att nå 

självförverkligande menar Deci & Ryan (2000) att det är avgörande att individen lever och 

agerar i linje med sina egna värderingar. Vidare studier har visat att individer är mer 

tillfredsställda när de strävar och agerar i linje med sina värderingar och intressen (Sheldon & 

Elliot, 1999; Sheldon et al., 2004). När det kommer till vilka värderingar individen väljer att 

internalisera kommer det ha olika effekt på motivation (Ryan & Deci, 2006). 

 

En teori i motivation ges av Deci & Ryan’s Self-Determination Theory (SDT). Teorin utgår 

från att motivationen är uppdelad mellan inre och yttre motivation. Inre motivation syftar till 

den inre viljan att agera utifrån faktorer som att uppgiften är intressant, rolig eller bidrar till 

något större. Yttre motivation kännetecknas av agerande som styrs av yttre faktorer som 

belöningar i form av utmärkelser, befordran eller ekonomisk kompensation (Deci & Ryan, 

2000). För att uppnå inre motivation är behovet av autonomi det viktigaste att tillgodose enligt 

SDT (Ibid). Motivation från autonomi kommer från agerande med en känsla av egen vilja och 

från egna val. Autonomi handlar inte i detta avseende om total självständighet och frihet från 

beroende av andra människor. Det handlar om känslan att kunna agera utifrån egen vilja och 

personliga värderingar, vilket innebär att det är möjligt att vara autonom och samtidigt vara 

beroende av andra människor (Ryan & Lynch, 1989). 

 

Yttre motivation har fått utstå mycket kritik från forskare och författare under de senaste åren. 

Författaren Pink (2009) hävdar att yttre motivation endast fungerar när arbetsuppgifter är enkla 

och det finns tydliga mål. Men i takt med att enkla jobb blir mer automatiserade samt att 

arbetsuppgifter tenderar att kräva mer kreativitet för att lösas, fungerar inte yttre motivatorer. 

Pink (2009) menar att det finns en ”missmatch” mellan vad vetenskaplig forskning visat och 



2 

 

hur företag väljer att motivera sina anställda. Yttre motivation har också fått kritik från forskare, 

Ariely et al., (2009), som genom experiment kommit till slutsatsen att högre belöningar leder 

till sämre prestation. Rapporten State of the Global Workplace Report 2013 visar att endast 13 

procent av anställda, i en global studie på 142 länder, är motiverade på sin arbetsplats (Gallup, 

2013). 

 

Då individer i Sverige drivs av självförverkligande (Inglehart & Welzel, 2015) och att agera i 

linje efter sina egna värderingar är ett grundbehov för att uppnå inre motivation (Deci & Ryan, 

2000) är dessa faktorer intressanta ur ett företagsperspektiv. I en nyligen släppt studie av 

redovisningsfirman PWC (2016) instämmer 96 procent av de tillfrågade direktörerna att det är 

viktigt att ledarna tar sig tid att förklara hur värderingar påverkar företagets beslut. Studien 

påvisar att en företagskultur som vilar på gemensamma värderingar skapar en intern 

sammanhållning som bidrar till att företaget uppnår sina mål samtidigt som det bevarar 

motiverade anställda. Vidare beskrivs hur gemensamma värderingar kan bidra till förståelse för 

företagets mål och riktning samt processerna för att nå dem (PWC, 2016). Däremot har det 

påvisats att hög medvetenhet om organisationens värderingar inte alls korrelerar med ökad 

motivation (Posner & Schmidt, 1993). Samma studie visade istället att det var medvetenheten 

om de personliga värderingarna som var nyckeln till motivation. Moss Kanter (2010) ger en 

annan syn på värdegrundsarbete och hävdar att det egentligen inte är värderingarna i sig som är 

viktiga, utan snarare dialogen om organisationsvärderingar som skapar motivation och 

engagemang. 

 

Då tidigare forskning (Meglino et al., 1989; Posner et al., 1985; Balazas, 1990) påvisat ett 

samband mellan värderingar och motivation, är det intressant att vidare undersöka om 

medvetenhet kring personliga- och organisationsvärderingar kan leda till 

motivationsförändringar hos individen. Forskning på de förutsättningar som fostrar, alternativt 

hindrar, individens potential har enligt Deci & Ryan (2000) både ett teoretiskt och praktiskt 

värde då det kan bidra till kunskap och förståelse för individens beteende men också ge oss 

möjlighet att utforma förutsättningar som optimerar individens utveckling, prestation, och 

välmående. Då inre motivation anses av flera forskare (Benware & Deci, 1984; Deci, Schwartz, 

Sheinman, & Ryan, 1981; Grolnick & Ryan, 1987) vara den föredragna motivationskällan för 

prestation och välmående är det aktuellt att undersöka inre motivationsfaktorer. Med tanke på 

Pink’s (2009) uttalande, hur företag inte motiverar sina anställda i enlighet med 

motivationsforskning, finns det ett gap att fylla gällande hur företag kan lyckas motivera sina 
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anställda. Med tanke på den Svenska befolkningens förutsättningar, drivna av autonomi och 

självförverkligande (Inglehart & Welzel, 2015) har studien fokuserat till att undersöka 

värderingars påverkan på motivation. Därtill är det passande att studera Svenska individer inom 

organisationer för att till forskningen bidra med ökad förståelse för hur förändrad medvetenhet 

kring värderingar påverkar inre motivation. 

 

1.2 Syfte & Forskningsfråga 

Denna studie syftar till att undersöka om anställdas inre motivation påverkas av medvetenhet 

kring värderingar. Syftet är även att identifiera hur en eventuell motivationsförändring hos de 

anställda har tagit sig i uttryck. Vår forskningsfråga är således: 

Hur påverkar medvetenhet om personliga- och organisationsvärderingar inre motivation hos 

anställda? 

  



4 

 

 2. Teoretisk bakgrund 

Nedan presenteras uppsatsens teoretiska ramverk och inleds med att reda ut och definiera 

begreppen värderingar, kongruens samt inre motivation för att underlätta orienteringen inom 

det teoretiska ramverket Self-Determination Theory som också förklaras i detta avsnitt. 

 

2.1 Personliga värderingar 

Värderingar tenderar att vara generella snarare än specifika, de utgör grundläggande 

motivationer som går utöver enskilda situationer eller handlingar. De värderingar som vi 

besitter speglar det som vi anser är viktigt för oss. Våra värderingar är tätt sammankopplade till 

våra behov. Det som individen behöver eller saknar i sitt liv, i relation till vad den anser är 

viktigt, är det individen värderar (Barret, 2010). Värderingar fungerar även som vägledande 

principer för hur individer borde bete sig. Exempelvis, en individ som värderar ärlighet kommer 

anse att människor borde vara ärliga medan en individ som värderar prestation anser att 

människor som har många bedrifter sedan tidigare kommer bli mer erkända (Parks & Guay, 

2009).  

De utvärderande kriterier som utgör värderingarnas sammansättning, kommer från 

föreställningar om moral, etik, och måluppfyllande. Detta gör det möjligt att utvärdera 

handlingar och resultat som bra eller dåliga utifrån samma kriterier (Mooney Marini, 2000). Då 

värderingar används för att ta beslut speglar besluten vad som är viktigt för individen och dess 

välmående. Sammansättningen av värderingarna påverkas av erfarenheter som samlas i livet. I 

takt med att livet förändras mognar individen psykologiskt och till följd förändras värderingar 

(Barret, 2010). 

 

Värderingar och en individs personlighetsdrag kan enkelt blandas ihop men det finns relevanta 

skillnader. Värderingar relaterar till de bakomliggande faktorerna som avgör varför vi tar vissa 

beslut medan personlighet relaterar till hur vi normalt agerar, vilket underbyggs av hur vi har 

agerat historiskt. Personlighetsdrag hamnar inte i konflikt med varandra medan värderingar kan 

konkurrera, exempelvis om en individ värdesätter disciplin och njutning kan det uppstå en 

intern konflikt där individen hamnar i valet om den ska gå på träningspasset eller slappna av i 

soffan (Olver & Mooradian, 2003). 

 

Vilka samt vad för sort av värderingar individen väljer att internalisera kommer ha olika effekter 

på motivation enligt Ryan & Deci (2006).  Deci delar in värderingar i två dimensioner, 
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Normativa samt Deskriptiva värderingar. Normativa värderingar är ideal enligt en fastställd 

norm och beskriver hur vi bör agera för att uppfylla andras förväntningar på oss som 

individer.  Normativa värderingar återfinns i samhällets strukturer som etiska regler, 

företagskulturer, religiösa dogmer och grupptryck. Deskriptiva värderingar beskrivs som de 

värderingar som ger mening till tillvaron, som visar hur individen själv vill leva för att få energi, 

må bra och kännas sig motiverad (Ryan & Deci, 2006). Vidare har studier visat att individer är 

mer tillfredsställda när de strävar och agerar i linje med deras värderingar och intressen 

(Sheldon & Elliot, 1999; Sheldon et al., 2004). Liknande perspektiv får vi från Bardi och 

Schwartz (2003) som funnit att individer som i arbetssituationer tillåts agera i linje med sina 

värderingar upplever välmående. 

 

2.2 Organisationsvärderingar och kongruens 

Många organisationers definierade värderingar är inte unika, de kan ofta likna varandra oavsett 

vilken organisation man studerar. Samtidigt är det svårt att säga emot att värderingar som 

respekt och kundfokus är viktiga även om de återfinns i många organisationers värderingar. 

Men det betyder inte att organisationsvärderingar inte är viktiga enligt Moss Kanter (2010) som 

menar att företag som är innovativa, lönsamma och ansvarsfulla, kan genom öppna och 

inkluderande dialoger om värderingar förstärka ansvarstagande, samarbete och initiativtagande. 

Moss Kanter (2010) hävdar att det egentligen inte är värderingarna i sig som är viktiga, utan 

snarare dialogen om organisationsvärderingar som skapar motivation och engagemang. 

Organisationen skapar därmed ett gemensamt syfte. Detta förstärker och underlättar samarbete 

då anställda får ökad tydlighet i sina arbetsroller, samt tydligare stöd i deras beslut. (Moss 

Kanter, 2010) 

Flera studier har empiriskt redovisat värderingars påverkan på personlig och professionell 

effektivitet. Exempelvis har bra förståelse för förväntningarna på befattningen och en bra 

förståelse för företagets värderingar visat sig förstärka såväl benägenheten att positivt anpassa 

sig till arbetsrollen, som tillfredställelse samt engagemang till företaget (Meglino et al., 1989). 

Vidare har en kongruens mellan individer och organisationers värderingar visat direkt effekt på 

positiv arbetsmotivation (Posner et al., 1985; Balazas, 1990). Därutöver har nivån av kongruens 

använts för att prognostisera välmående på jobbet och personalomsättning (O’Reilly et al., 

1991). Vidare har samband mellan kongruens och prestation identifieras (Enz & Schwenk, 

1989). Dessa förhållanden visar att det finns en koppling mellan värderingar, motivation och 

prestation. 
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Kongruens är ett begrepp som beskriver samstämmigheten mellan anställda och 

organisationens värderingar. Ett annat sätt att uttrycka det på är att de båda parternas 

värderingar är ‘i linje’ med varandra. Kongruens som begrepp i detta avseende innebär inte att 

värderingar mellan individen och företaget måste vara exakt samma. Kongruensen syftar till att 

värderingarna som individen själv värdesätter möjliggör företagets värderingar. Till exempel; 

om en anställd värderar disciplin och företaget värderar professionalism är dessa i kongruens 

då individens disciplin i arbetet leder till att företagets värdering om professionalism uppfylls 

och upprätthålls. (Selfleaders, 2017)  

 

En undersökning gjord av Posner & Schmidt (1993) där 1002 st chefer ingick, visade att de 

chefer som hade bristande medvetenhet i sina personliga samt organisationens värderingar 

visade en negativ attityd gentemot sitt arbete, organisationen samt sina kollegor. En annan 

undersökt grupp i studien visade att individer som hade hög medvetenhet om sina personliga 

värderingar men bristande medvetenhet om organisationen värderingar visade en högre nivå av 

motivation, samt en positivare attityd gentemot organisationen. Störst positiv påverkan på 

motivationen och attityd gentemot organisationen uppvisade den gruppen som hade både hög 

medvetenhet om sina personliga samt organisationens värderingar. (Posner & Schmidt, 1993)  

 

2.3 Self-Determination Theory (SDT) 

Motivation betraktas enligt Self-Determination Theory inte som en odelad enhet, individer har 

inte bara olika nivåer av motivation utan också två olika typer. Typen av motivation individen 

besitter avgörs av det underliggande syftet till handlingen, varför. Exempelvis kan en forskare 

vara motiverad att göra en studie för att den är nyfiken eller intresserad, eller alternativt för att 

forskaren söker bekräftelse av sin chef. Däremot avgör inte typen av motivation automatiskt att 

forskaren har olika nivåer av motivation. (Ryan & Deci, 2000) 

 

SDT identifierar inre och yttre motivation som två olika begrepp för förklara motivation. Där 

inre motivation förklaras som att utföra handlingar för den inre tillfredsställelsen och det egna 

intresset av att utföra en uppgift. Medan yttre motivation motiveras av yttre faktorer som status, 

press eller belöningar (Deci & Ryan, 2000). Studier gjorda av Deci och andra forskare (Lepper 

et al., 1973) visar att när extern motivation som bonusar belönar arbete som kommer från inre 

motivation tenderar individer att känna sig kontrollerade av belöningen. Detta till följd av att 
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individer börjar tappa ursprungskänslan av sin handling och därmed sjunker den inre 

motivationen. 

 

Med ett empiriskt och induktivt tillvägagångssätt har SDT samlat och identifierat tre 

grundläggande psykologiska behov: behovet av kompetens (Harter, 1978; White, 1963), 

behovet av samhörighet (Baumeister & Leary, 1995; Reis, 1994), samt behovet av autonomi 

(deCharms, 1968; Deci, 1975). Dessa anses av SDT vara avgörande psykologiska behov som 

måste vara tillfredsställda för att kunna uppnå välmående, personlig utveckling samt inre 

motivation. 

 

2.4 Grundläggande behov för inre motivation 

De tre psykologiska behoven hjälper enligt SDT under rätt förutsättningar till med att vägleda 

individer mot mer livskraftiga, kompetenta och socialt integrerade beteenden. Dessutom bidrar 

medvetenheten om dessa behov till att det blir lättare att uppnå och tillfredsställa dem (Deci & 

Ryan, 2000). Forskning på de förutsättningar som fostrar, alternativt hindrar, individens 

potential har enligt Deci & Ryan (2000) både ett teoretiskt och praktiskt värde då det kan bidra 

till kunskap och förståelse för individens beteende men också ge oss möjlighet att utforma 

förutsättningar som optimerar individens utveckling, prestation och välmående. 

 

2.4.1 Autonomibehov 

Autonomibehovet berör känslan av integration och frihet och är en grundläggande aspekt för 

individens välmående (Deci & Ryan, 2000). Inre motivation från autonomi kommer från 

agerande med en känsla av egen vilja, och från egna val. Det handlar om att kunna agera utifrån 

sina egna värderingar (Ryan & Lynch, 1989) och individens önskan att själv kunna påverka 

situationen och beteenden som går i linje med sitt upplevda sanna jag (Deci & Ryan, 

2000).  Autonomi handlar inte i detta avseende om total självständighet och frihet från beroende 

av andra människor. Utan att det är möjligt att vara autonom och samtidigt vara beroende av 

andra människor (Ryan & Lynch, 1989). 

 

Hur autonomi påverkar inre motivation har observerats i olika studier. Ett exempel visade att 

lärare som stöttade eleverna att agera mer autonomt jämfört med de grupper som blev 

kontrollerade fick flera positiva effekter som ökad inre motivation, ökad nöjdhet och ett förhöjt 

välmående (Deci & Ryan, 2000). Forskning runt autonomi har även visat att faktorer som 

hämmar frihet leder till minskad inre motivation. Däribland övervakning (Lepper & Greene, 
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1975), deadlines (Amabile, DeJong, & Lepper, 1976) samt utvärderingar (Harackiewicz, 

Manderlink, & Sansone, 1984). Dessa begränsningar av autonomi har vidare visats leda till 

minskad kreativitet samt minskad kognitiv flexibilitet vid problemlösning (Deci & Ryan, 2000). 

 

Nyckelord för autonomi: Självförverkligande, agera i linje med sina värderingar, möjlighet 

att påverka, att vara autentisk. 

 

2.4.2 Kompetensbehov 

Behovet av kompetens beskrivs av Deci & Ryan (2000) som det mest lättförstådda då individer 

som är mottagliga och intresserade av att lära sig, lättare kan anpassa sig till sin arbetsmiljö. 

Behovet och sökandet av kompetens, sprunget ur inre motivation, driver social utveckling och 

ökad kunskap genom att utforska och analysera sina omgivningar. Dessa tendenser har också 

funktionella fördelar då det tillåter individer som besitter unika talanger inom en grupp att 

maximera sin nytta inom sin nisch. Detta kan lyfta gruppens kompetens i helhet och generera 

fördelar till alla gruppmedlemmar. Mer specifikt har motivationen att söka kompetens sitt 

ursprung i att uppnå effektivitet, ett mål som egentligen aldrig blir mättat utan är ett 

grundläggande karaktärsdrag för människor, vilka i sin natur är nyfikna (Deci & Ryan, 2000). 

 

Den samlade forskningen kring kompetensbehovet i SDT har sitt ursprung i tidigare forskning 

som visat att positiv feedback ökar inre motivation jämfört med ingen feedback (Boggiano & 

Ruble, 1979; Deci, 1971). Samt att negativ feedback sänkte den inre motativon relativt till ingen 

feedback (Deci & Cascio, 1972). Deci och Ryan (1980) länkade därmed resultaten från dessa 

studier till behovet av kompetens. 

 

SDT framhåller att belöningar, kommunikation, och feedback som bidrar till en ökad känsla av 

kompetens hos individen kan förstärka inre motivation eftersom det uppfyller ett av de 

grundläggande psykologiska behoven, kompetens. Däremot, om det saknas en känsla av 

autonomi hos individen kommer inte känslan av kompetens förstärka den inre motivationen. 

För att uppnå en hög nivå av inre motivation behövs därmed en tillfredsställelse av psykologiskt 

behov i både känsla av kompetens och autonomi. (Deci och Ryan, 1985 i Deci & Ryan, 2000) 

 

Nyckelord för kompetens: Personlig utveckling, feedback, nöjdhet, stolthet, använda sina 

styrkor. 
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2.4.3 Samhörighetsbehov  

Behovet av autonomi och kompetens menar Deci & Ryan (2000) ha starkast påverkan på inre 

motivation, men menar även att samhörighet spelar en viktig roll i att bevara den inre 

motivationen. För att bevara den inre motivationen hos en individ behövs en känsla av 

gemenskap och delaktighet gentemot andra människor eller grupper, denna känsla benämner 

SDT som en känsla av samhörighet (Deci & Ryan, 2000). Deci & Ryan påpekar att det finns 

enskilda undantagssituationer där samhörigheten spelar en mer avgörande roll än autonomi och 

kompetens. Detta exemplifieras med att individer tenderar att göra aktiviteter på helt egen hand, 

till exempel lägga patiens och paddla kanot. Det här tyder på att behovet av samhörighet och 

gemenskap inte alltid är avgörande (Deci & Ryan, 2000). 

 

Forskning kring behovet av samhörighet har exempelvis visat att barn som arbetade med en 

intressant uppgift, med en vuxen närvarande som ignorerade barnens försök att interagera, 

uppvisade låga nivåer av inre motivation (Anderson, Manoogian, & Reznik, 1976) Andra 

studier har visat att elever som upplevde att deras lärare som varma och omhändertagande 

uppvisade högre grad av inre motivation (Ryan & Grolnick, 1986; Ryan, Stiller & Lynch, 

1994). Vidare visas i samma studier att elevens känsla att vara respekterad och omhändertagen, 

är avgörande för elevens benägenhet att internalisera etablerade klassrums-värderingar för 

beteende (Deci & Ryan, 2000). 

  

Nyckelord för samhörighet: Förtroende, delaktighet, tillit, öppenhet, syfte/meningsfullhet, 

vara en del av ett större sammanhang, gemenskap. 
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3. Metod 

I denna del presenteras till att börja med den valda metoden för uppsatsens datainsamling. 

Därefter presenteras val av informanter och studieobjekt för att sedan övergå till vald 

intervjumetod, hur intervjuerna har utformats samt hur de analyserats. Slutligen presenteras 

en reflektion utifrån den valda metoden. 

 

3.1 Metodval 

För att uppnå syftet att identifiera hur eventuella motivationsförändringar bland anställda tar 

sig i uttryck tillämpas en kvalitativ forskningsstudie. Bryman & Bell (2015) menar att 

kvalitativa undersökningar är bättre lämpade än kvantitativa när det kommer till att få fram 

detaljerade svar inom forskning. Vidare anses kvalitativa forskningsmetoder ge tydliga 

indikationer när man studerar processer och förändringar över tid (Bryman & Bell, 2015). En 

kvalitativ undersökning anses därmed lämplig då intentionen är att undersöka eventuella 

motivationsförändringar hos anställda som tidigare genomgått en värdegrundsutbildning, vilket 

potentiellt kan ha förändrat deras medvetenhet om värderingar. 

 

3.2 Val av informanter och studieobjekt 

Ett strategiskt urval tillämpades för att välja ut organisation och informanter. Den valda 

organisationen var lämplig då den nyligen genomgått Selfleaders värdegrundsutbildning. Det 

genomfördes totalt sex stycken intervjuer med anställda på ”Organisationen W”. Initialt 

intervjuades en representant på ledningsnivå som ansvarade för beställningen av utbildningen, 

detta för att få en bakgrund till det bakomliggande syftet med att bjuda in Selfleaders till deras 

organisation. Därtill genomfördes ytterligare fem intervjuer med anställda inom organisationen 

som tillsammans med den första representanten genomgått utbildningen. De intervjuade jobbar 

samtliga på organisationens huvudkontor och är på olika sätt inblandade i utvecklingsarbete 

inom organisationen. 

 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 

Denna studie har tillämpat semistrukturerade intervjuer med Organisationen W där en del av 

frågorna som besvarats har varit förberedda och strukturerade samtidigt som följdfrågor har 

besvarats utanför strukturens ramar. Bryman & Bell (2015) menar att semistrukturerade 

intervjuer utmärker sig som flexibla och att intervjuerna fokuserar till att få höra och förstå 
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informanternas egna åsikter. Semistrukturerade intervjuer tillåter också intervjuaren att gå 

utanför de förberedda frågornas ramar för att komma till kärnan i vad informanten tycker är 

relevant och viktigt i sammanhanget (Bryman & Bell, 2015). 

 

3.4 Utformande av intervjuer med Organisationen W 

Intervjufrågorna som besvarats av informanter på Organisationen W har utformats med 

inspiration från Self-Determination Theory (se Bilaga 1). Frågeformuläret vi har funnit 

inspiration i syftar till att gradvis identifiera inre motivation hos individer (Deci & Ryan, The 

Intrinsic Motivation Inventory ‘IMI’, 2017). Formuläret innehåller frågor med skalor som 

tillåter användaren att kvantifiera svaren för att möjliggöra kvantitativ forskning på ett annars 

svårt område att beräkna. Då vi ämnar att tillämpa en kvalitativ studie bortsågs skalorna och 

frågorna formaterades om från påståenden till mer öppna intervjufrågor för att kunna identifiera 

relevanta tecken på motivationsförändringar hos informanterna. Intervjufrågor rörande 

motivation har fokuserats till att undersöka inre motivation. Mer specifikt har 

motivationsfrågorna formulerats till att undersöka de psykologiska grundbehoven för inre 

motivation: autonomi, kompetens, och samhörighet. 

  

Vidare har frågor formulerats för att undersöka informanternas medvetenhet om värderingar. 

Dessa frågor har undersökt dels informantens medvetenhet om personliga värderingar, dels 

informantens medvetenhet om organisationens värderingar men även kongruensen där emellan. 

 

3.5 Utformande av intervju med företaget Selfleaders 

Kommunikationen med företaget Selfleaders har varit formell såväl som informell. För att få 

en djupare förståelse för Selfleaders som organisation och insikt i deras utbildningar i 

värdegrundsarbete har en formell intervju genomförts med en av företagets grundare. Intervjuns 

format var ostrukturerad och helt öppen för att på ett flexibelt sätt låta grundaren presentera 

företaget och deras arbetsmetod som presenteras här kortfattat. 

 

Selfleaders är ett svenskt konsultbolag som stöttar organisationer med att implementera 

värderingar för att skapa en stark företagskultur där anställda är motiverade och driver 

utveckling, samtidigt som de tar hand om sig själva och varandra. Med stöd från den senaste 

motivationsforskningen, däribland Self-Determination Theory, har de utformat utbildningar 

och digitala verktyg som Selfleaders använder för att hjälpa sina klienter att bli “värdebaserade 
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organisationer”. Tillsammans med sina klienter skapar, förstärker eller förankrar de 

organisationens kärnvärderingar. Detta leder enligt Selfleaders till positiva effekter på både 

motivation och samarbete då det enligt dem är avgörande att individens värderingar är i 

kongruens med organisationens (Selfleaders, 2017). 

 

3.6 Datainsamling 

De sex intervjuerna med anställda på Organisationen W genomfördes under perioden 6–12 

december 2017 och tog mellan 30 och 43 minuter vardera. Samtliga intervjuer ägde rum i olika 

konferensrum på företagets huvudkontor i centrala Stockholm. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades. Intervjuerna börjades med att informanten fick beskriva deras arbetsroll varpå 

efterföljande frågor gick i linje med operationaliseringsmallen (se Bilaga 1). Då informanterna 

fick möjlighet att resonera fritt och då vissa frågor besvarades inom ramen av andra svar 

användes operationaliseringsmallen dynamiskt. 

  

Efter varje intervjutillfälle följde en dialog mellan författarna kring resultaten i intervjun i 

relation till metodologiska observationer där mindre ändringar i formuleringar av frågorna 

vidtogs i syfte att förbättra frågornas precision. 

 

3.7 Analysmetod 

Utvalda frågor kopplat till medvetenhet kring värderingar samt SDT har legat till grund för hur 

inre motivationen kan tänkas att komma till uttryck. Intervjufrågorna om motivation ställdes 

dels för att identifiera den nuvarande motivationen men också för att se om det skett någon 

förändring i motivation efter utbildningen, då utbildningen potentiellt skulle kunna utgöra en 

milstolpe för när de anställda blev mer medvetna. Intervjuerna har därefter gett insikt i hur 

medvetna informanterna är om sina personliga värderingar och organisationens värderingar. 

Därtill har intervjuerna gett insikt i hur de anställda sympatiserar med organisationens 

värderingar och om de kan bedömas vara i kongruens. Vidare har intervjuerna undersökt hur 

de tre grundläggande behoven för inre motivation tar sig i uttryck hos de anställda och om de 

upplevs tillfredsställda. Operationaliseringsmallen som tagits fram till denna forskning har 

således bidragit till att vägleda analysen och använts för att kategorisera materialet enligt fem 

variabler: Medvetenhet, kongruens, samhörighet, kompetens samt autonomi. Transkribering 

skedde av samtliga intervjuer för att sedan kodas utifrån de ovan nämnda kategorierna. 
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3.8 Metodreflektion 

Kvalitativ forskning kritiseras generellt för att den riskerar att bli för subjektiv. Enligt Bryman 

& Bell (2015) grundar sig kritiken i att resultaten från kvalitativa studier till för hög grad bygger 

på forskarens egna preferenser gällande vad som är relevant och viktigt. Därtill finns det en risk 

att sociala relationer mellan forskare och informanter påverkar studiernas utfall (Bryman & 

Bell, 2015). De semistrukturerade intervjuerna som genomförts kännetecknas, som tidigare 

nämnts, som flexibla och öppna. Denna karaktär på intervjuer gör det, enligt Bryman & Bell 

(2015), nästintill omöjligt att replikera studien och därmed svårt att avgöra hur pass mycket 

forskarens egna preferenser har styrt studien. Intervjuerna som genomförts är också relativt få 

i antalet (6). Bryman & Bell (2015) påpekar risken i att begränsad data används för att göra 

generaliseringar på den större populationen. Då studien syftar till att identifiera uttryck och inte 

dra slutsatser på en större population är risken inte aktuell för denna studie. Bryman & Bell 

(2015) understryker också att kvalitativa studier saknar tillräcklig transparens om vägen till de 

dragna slutsatserna. För att främja transparensen har intervjufrågor samt den insamlade datan, 

presenteras med citat från informanterna som underbygger sammanfattningarna. Detta gör det 

möjligt för läsaren att själv skapa en uppfattning i sammanhanget. 

 

Därutöver blir det viktigt att vara transparent då denna studie är gjord i samarbete med 

Selfleaders, där en av författarna för närvarande är anställd på deltid. Konsultbolaget har 

troligtvis inte hänvisat oss till en missnöjd kund. Å andra sidan är det för studien intressant att 

studera nöjda kunder då studien skulle dra nytta av att lokalisera och intervjua individer med 

potentiell hög medvetenhet om värderingar. Detta antagande görs då det troligtvis är lättare att 

samtala om medvetenhet med någon som är medveten. 

 

3.9 Forskningsetiska överväganden 

Organisationen och dess anställda som intervjuats har behandlats anonymt. Av respekt för 

informanternas anonymitet presenteras inte deras fullständiga namn utan endast första 

bokstaven i deras förnamn, samt Mr. eller Ms. som indikerar kön. Anonymitetens 

förutsättningar torde dels ha möjliggjort uppriktiga svar och samtidigt till viss del eliminerat 

svar som färgas av plikt gentemot organisationen. 
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4. Empiri 

Nedan presenteras svaren som erhölls av informanterna på Organisationen W som genomgått 

Selfleaders värdegrundsutbildning. De inledande avsnitten presenterar det empiriska resultatet 

rörande medvetenhet om värderingar på personlig- och organisationsnivå. De efterföljande 

avsnitten presenterar resultaten rörande motivation och har delats in i tre avsnitt som fångar 

upp inre motivation utifrån begreppen: autonomi, kompetens och samhörighet. Vid varje citat 

presenteras pseudonym tillsammans med ett värde av den självskattade motivationsnivån som 

informanten fick bedöma på intervjudagen inom skalan 1-7, där 1 är lägst och 7 är högst. 

4.1 Medvetenhet om personliga- och organisationsvärderingar 

De flesta informanter var samstämmiga i att de upplever en hög medvetenhet om sina personliga 

värderingar. Ms. B påtalade att det är svårt att finna tid för att reflektera kring sina värderingar 

och hur Selfleaders utbildning gav möjlighet att göra just detta. Mr. S påtalade även att 

utbildningen bidrog till att skapa en struktur av de blandade tankar som man tidigare haft kring 

värderingar. 

“Sällan man tar sig tid att reflektera, och så tror jag det är i allmänhet, livet händer ju hela tiden gör det svårt 

att finna tid för reflektion. [...] men nu fick man möjlighet att reflektera och landa och få någon slags struktur på 

det.”Ms. B 5/7 

En mindre del av informanterna menade att deras höga nivå av medvetenhet fanns till stor del 

redan innan tiden för utbildningen, vilket Ms. R exemplifierar. 

 

“På ett personligt plan påverkade det mig inte jättemycket, eftersom jag är fostrad med jurister, samhällsvetare 

och journalister, präster, lärare så har jag med mig ganska mycket därifrån[...]” Ms. R 6/7 

 

Många av informanterna upplevde att Selfleaders utbildning har hjälpt dem att bli mer 

medvetna om sina värderingar. 

 

“...Vetat att jag gillat jobba med förändring, dom värderingarna som jag landade i landade mycket i 

nyutveckling, nytänkt, stödja andra, så det blev en bekräftelse. Det blir väldigt tydligt när man sitter och aktivt 

jobbar med värderingarna, man kollar på värderingsträdet man har byggt- och det är ju jag liksom!” Ms. B 5/7 

 

Den ökade medvetenheten menar informanterna påverkat dem på olika sätt. Flera menar att den 

ökade medvetenheten gett mer stöd i vardagen. Mr. S menar att strukturen har hjälpt honom att 

kommunicera sina och organisationens värderingar i vardagen och att han har fått ett nytt 
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verktyg. Ms. C anser att den ökade medvetenhet har gett henne ett inre lugn och ökad förståelse 

för hur hon påverkar och uppfattas av andra i sin omgivning. Det har även hjälpt henne att förstå 

att hon behöver kommunicera på olika sätt i olika sammanhang. 

 

“Man behöver fundera på hur man uppfattas av andra och det lär jag mig sig ständigt. Man kan ha en bild av 

sig själv. Exempelvis att man är en “HR mjukis” som lindar in saker[...]Men så avbröt jag nyligen en person på 

ledningsgruppsmötet att sa att vi skulle hålla det kort nu och inte prata om de vi pratade om förra veckan. -

Hoppsan! jag var nog inte så inlindade som jag trodde. Det är ju bra att vara rak men då får jag fundera på hur 

jag uttrycker mig. De personerna i ledningsgruppen kunde ju ta det raka, men i ett annat sammanhang behöver 

jag kanske vara mer inlindade.” Ms. C 7/7 

Alla informanter var samstämmiga i att de kände till organisationens värderingar. Samtliga 

informanter kände också att de sympatiserade med organisationens värderingar. Ms. B 

beskriver hur processen har gått till och varför hon tror att alla sympatiserar med 

organisationens värderingar. 

 

“Det är spännande för jag tror inte någon i företaget kan säga att de inte stämmer. Det är ju inte en 

ledningsgrupp som har åkt iväg på en konferens och kommit fram till att ”nu ska vi ha dom här värderingarna”, 

som det ibland kan vara på andra företag. Alla har fått tycka till och känt efter så det har varit en gedigen och 

ganska lång process så när vi landade i de här värderingarna så känns det inte revolutionerande utan mer 

självklart.” Ms. B 6/7 

 

Informanterna beskriver också hur samstämmigheten mellan personliga och organisationens 

värderingar på olika sätt tar sig i uttryck i deras arbete. Ms. Y menar att kongruensen ger henne 

stöd i beslutsfattande. Hon påpekar även hur det stärker hennes självförtroende att ta beslut på 

egen hand. 

 

“Jag tror mest att det kan vara så att mina värderingar och organisationens värderingar kan vara något som jag 

stämmer av med när jag ska lösa problem. Så det ger mig stöd, jag kan fråga mig: stämmer det här? för mina 

värderingar och organisationens värderingar är ganska lika[…]har jag stöd i dem när jag ska lösa den här 

arbetsuppgiften? JA- då kan jag också bli mer säker, jag kan agera mer på egen hand när jag känner att det 

stämmer med mina värderingar.” Ms. Y 7/7 

 

Mr. S beskriver hur kongruensen för hans del leder till en bra magkänsla. 

“‘Organisationen W’ är ju ett väldigt skönt ställe att jobba på […] det är ett bolag med värderingar där man 

själv känner att det känns bra i magen och det är inte bara floskler utan jag upplever att vi lever våra 

värderingar på ett seriöst sätt.” Mr. S 7/7 
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Mr. P menar att kongruensen har bidragit till att han jobbat i organisationen länge. 

“Ja skälet till att jag varit här så länge är att värderingarna på organisationsnivå är snarlika mina egna 

värderingar.” Mr. P 7/7 

Ms. Y tycker att kongruensen bidrar till en högre nivå av nöjdhet efter problemlösning. 

 

“...Plus att det är så att har jag fått lösa ett problem och agera utifrån mina värderingar och organisationens 

värderingar så kan jag också uppleva att jag är mer nöjd efteråt.” Ms. Y 7/7 

 

4.2 Upplevd motivation efter utbildning utifrån Self Determination Theory 

Vissa av informanterna påpekar att det är svårt att göra någon bedömning om deras motivation 

har förändrats efter utbildningen. Mr. S menar att motivationsnivåer generellt är svårt att mäta 

men uttrycker ändå att han blivit mer motiverad. Ms. Y svarar att hon länge varit motiverad och 

att hon inte kan identifiera någon förändring efter utbildningen. Ingen av informanterna svarar 

dock att utbildningen skulle ha lett till en minskad motivation. 

“Det är svårt att mäta det där. Men det sker en ständig kontinuerlig utveckling. Jag skulle ändå vilja säga att 

jag har känt att utbildningen bidragit till ökad motivation. Så absolut det skulle jag säga”. Mr. S 7/7 

“Jag har varit motiverad sen tidigare och jag är fortsatt motiverad så det har inte påverkat min motivation mer 

än den tydligheten som det har inneburit.” Ms. Y 7/7 

 

De erhållna svaren från informanternas självskattning av motivation vid dagen för intervjun. 

 

4.2.1 Autonomibehov 

Att kunna påverka sina arbetsuppgifter och möjligheten att agera i linje med sina värderingar 

är något som samtliga informanter upplever som möjligt i organisationen. Flera av 

informanterna refererar till ”skidpisten” som är en intern metafor som används för att beskriva 

friheten i arbetsrollerna. 
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“Just i denna organisation kan jag det (i samtal om att leva efter värderingar). Tidigare har det inte varit så. Då 

fick man tänka till vad man sa och man förstod inte riktigt vad människor egentligen menade. Här säger man 

vad man tycker och man behöver inte fundera om det finns någon dold agenda.” Ms. C 7/7 

”Vi har enorma möjligheter att göra saker och ta initiativ inom olika områden. Vi begränsas ju inte där. Vi 

uppmuntrar och uppmuntras att ta mer initiativ inom dom här ”pistarna” vi befinner oss i så länge vi har stöd i 

organisationens värderingar.” Mr. S 7/7 

Mr. S påpekar också att hur ledarskapet tillåter och bidrar till stor frihet i arbetsrollerna. Han 

påpekar också den fria arbetsrollen leder till en positiv attityd. 

Det som är så kul med ledarskapet här är att jag inte behöver något officiellt GO eller ett besluts-PM som är 

signat för att göra någonting. De räcker att fråga min chef om han tro på iden och gör han det så kör vi. Mr. S 

7/7 

Vi förväntas ta olika initiativ att prova nya saker i den här riktningen (i samtal om innovation) och det tycker jag 

är skitkul. Jag skulle aldrig få göra sådana saker på andra ställen. Mr. S 7/7 

Mr. S gör även en jämförelse med sin frus tidigare jobb där möjligheten till frihet var begränsad. 

Min hustru har varit på ett stort amerikanskt företag. De har jättefina värderingar som företag men det är ingen 

som lever efter dem. De är mycket konflikter och det märks att det är ett stort gap. Då förstår man också vikten 

av att man får leva sina egna värderingar och vad händer om man inte gör det. Mr. S 7/7 

4.2.2 Kompetensbehov 

Alla informanter uttrycker att de känner sig stolta och nöjda med vad de presterar i sina 

arbetsroller. De upplever även att de kan bidra med sina kompetenser. Samtliga anser även att 

det finns möjligheter att utvecklas i sina arbetsroller. 

“Jag tycker också det är bra att vi försöker dela med oss av våra kunskaper och att vi försöker samarbeta och 

samverka på ett så bra sätt som möjligt. Vi försöker på något vis ta tillvara på varandras erfarenheter och 

kompetenser.” Ms. Y 6/7 

 

Mr. P ger exempel på hur organisationen värderar och tar till vara på de anställdas kompetens. 

 

“Är man i en transparent miljö som denna så vet man om man är bra eller mindre bra på vissa saker men det 

man värderas på är vad man kan göra med sin kompetens till helheten. Alla som är här värderas utifrån vad 

man bidrar till helheten helt enkelt.” Mr. P 7/7 

Ms. R exemplifierar möjligheten till utveckling genom tillåtelse att hoppa mellan 

projektgrupper. 
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“Sättet jag kan utvecklas på är att röra mig mellan olika kommunikationsområden, ett tag var jag redaktionschef 

för vår tidning, var kul i början men sen ruttnade jag på det, då kunde jag släppa det till någon annan kollega 

som tycker det vore en kul utmaning. Så vi kan liksom röra oss mellan olika ansvarsområden. Eftersom jag gillar 

nya utmaningar så finns den möjligheten och det är ganska ovanligt.” Ms. R 6/7 

 

När det kommer till feedback-kulturen i organisationen så delas informanterna i två läger med 

olika åsikter om till vilken grad feedback faktiskt påverkar dem. Ena lägret hävdar att de inte 

är så pass beroende av feedback. Det andra lägret menar istället att positiv feedback ger dem 

ökad motivation. Informanterna ger även olika syn på hur feedback-kulturen kommer till 

uttryck i organisationen. Ms. B beskriver feedback-kulturen utifrån hennes perspektiv. 

“Tycker vi är bra på det men ibland är det brist på tid, jag kan ha svårt att ta emot komplimanger och jag är inte 

så beroende av det heller, en del behöver mycket mer feedback än andra. Men det är inte bara feedback som 

driver mig. Men bra feedback är kul och ger motivation.” Ms. B 5/7 

 

Mr. P ger exempel på hur han upplever feedback-kulturen i organisationen. 

“Det är inte som den gamla feedback-kulturen som “åh vad duktig du är” snarare att man får feedback genom 

att man blir medbjuden på arbetsuppgifter. Det sker i handling. Majoritet av feedbacken här går igenom att man 

är blir medbjuden på saker och man får vara med och bidra.” Mr. P 7/7 

Ms. B kommer även med en insikt i hur hon upplever beroendeförhållandet mellan feedback 

och att agera efter sina värderingar.  

“Jobbar man i linje med sina egna värderingar så känns det ju bra och tror jag man blir mindre beroende av 

feedback från andra eftersom man förverkligar sig själv.” Ms. B 5/7 

 

4.2.3 Samhörighetsbehov 

Samhörigheten och gemenskapen kommer till uttryck på olika sätt i organisationen. När det 

gäller tillit till kollegor känner informanterna generellt höga nivåer, även om förtroendet att alla 

gör sina uppgifter kan variera i vissa fall. Mr. S menar att tilliten är avgörande för 

organisationens funktion.  

“(vid samtal om tillit och förtroende)Det varierar ju förstås. Det är högt, jag är medveten om att folk ibland 

behöver stöd och backup. Men det är en hög tillit. Hela organisationen bygger på tillit och förtroende. Hela 

ledarskapet är tillit och förtroende. Det är inte kontroll.” Mr. S 7/7 
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“Ja, dom allra flesta, finns alltid dom där man behöver ligga på lite mer, dom flesta är väldigt duktiga på att 

genomföra grejer de får i knät, men ibland är det jobbigt när man ger bort uppgifter som inte blir gjorda eller 

hamnar mellan stolarna.” Ms. Y 6/7 

 

Ms. Y beskriver att öppenheten är ett viktigt uttryck för samhörigheten och ger exempel på hur 

öppenheten möjliggör att olika personer klarar av att utföra samma uppgifter med samma 

kvalitet. 

“Jag tycker faktiskt vår grupp inklusive mig själv har varit väldigt öppna och inkluderande, vi är en liten 

arbetsgrupp och servar hela företaget och vår utgångspunkt är att det inte ska göra någon skillnad om det är 

kollega a b eller c som gör ett uppdrag, om det ska funka så gäller det att vi är väldigt starka och inkluderande 

där vi stöttar varandra. 

-Vad är ni öppna om? Öppenheten kan dels vara att dela med sig av all information som finns, vad har vi gjort 

innan, vad har vi för policys, dokument, verktyg, man är väldigt transparent och mån om att personen får med 

sig alla de här verktygen. Sen är vi också öppna med att dela med sig av erfarenheter.” Ms. Y 6/7 

 

Ms. Y förklarar hur den ökade tydligheten kring värderingar har underlättat kommunikation 

internt. Vidare beskriver Ms. B hur kommunikationen bidragit till en bättre förståelse för 

gruppen. 

“Att vi har gjort det här arbetet, både för min egen del – ökad tydlighet och kanske också en tydligare 

motivation, och för mig en ökad tydlighet att kommunicera våra värderingar i olika sammanhang, och jag vet att 

kommunicerar jag de här värderingarna internt så förstår vi varandra på ett annat sätt. -Som ett eget språk på 

något sätt? Ja, det har skapat ett gemensamt språk på något sätt, så det är en tydlig skillnad.” Ms. Y 6/7 

 

“Det har gjort det lättare att faktiskt prata om värderingarna med någon annan utan att det blir någon 

psykologisk session, man inte behöver öppna hela sig liksom, det har varit bra. Det har förbättrat 

kommunikationen och gett en bättre förståelse för gruppen.” Ms. B 5/7 

 

Vissa av informanterna framhäver organisationens kontinuerliga påverkan på samhällsnivå och 

hur delaktigheten i det arbetet påverkar deras motivation. Ms. Y och Mr. S beskriver vidare hur 

det motiverar dem. 

 

“...Och då kan man ju fundera på vad det är som motiverar mig och det är att jag får vara delaktig, får ha 

möjlighet att påverka och jag känner att jag får och kan bidra, jag får också vara med i ett företag som är i 

ständig utveckling, det motiverar mig att vi jobbar väldigt utvecklingsorienterat.”Ms. Y 6/7 
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“Vi har jobbar mycket med energiförbrukning de senaste 5-6 åren, nytt mål är att vi ska halvera 

energiförbrukningen ytterligare 50 % och det är jättetuffa mål, vi trodde inte vi skulle klara det första gången 

men det gjorde vi, nu blir det ännu tuffare men jag tror vi kommer klara det, det kommer krävas ganska mycket 

och då är det också en ganska schysst drivkraft, då handlar det om att rädda världen faktiskt… “ Mr. S 7/7  
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5. Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion utifrån de insamlade empiriska resultaten och kopplas samman 

till relevant teori. 

5.1 Medvetenhet om personliga och organisations-värderingar 

Medvetenheten om personliga värderingar hos informanterna var generellt hög. Det visar sig 

bero på olika faktorer. En mindre del av informanterna menade att deras höga medvetenhet om 

personliga värderingar har sitt ursprung i deras uppväxt. Detta överensstämmer med Barrets 

(2010) teori att individer mognar psykologiskt i takt med att livet förändras. De flesta 

informanter menar att Selfleaders utbildning hjälpte dem att blir mer medvetna om sina 

värderingar genom samtal och övningar. I likhet hävdar Moss Kanter (2010) att det egentligen 

inte är värderingsorden i sig som är viktiga, utan snarare dialogen om värderingar som gör 

skillnaden. Processen att ta fram organisationens värderingar tolkas som framgångsrikt då 

värderingarna har gått ifrån att vara övergripande ord till att faktiskt bli värderingar som går att 

tillämpa i vardagen. Detta skifte i värderingar kan liknas till begreppen Normativa och 

Deskriptiva värderingar, där värderingarna nu har rört sig mot att vara mer deskriptiva och 

därmed lättare att översätta till det dagliga arbetet. Studiens resultat indikerar även fördelar med 

att de anställda fått vara delaktiga i denna process. Att gemensamt arbeta fram organisationens 

värderingar med utgångspunkt i de personliga, verkar ha resulterat i att de anställda 

sympatiserar med värderingarna till en hög grad. Därmed kan värderingarna betraktas som att 

de är i kongruens. Moss Kanton (2010) ger exempel på hur värderingsarbete kan leda till 

positiva förstärkningar vad gäller ansvarstagande, samarbete, samt initiativtagande.  

Studiens resultat identifierar även följande uttryck: för det första verkar den höga graden av 

kongruens ge stöd vid beslutsfattande. De anställda uttrycker hur de nu kan stämma av med 

sina egna värderingar eftersom de vet att de är i linje med organisationens, detta verkar bidra 

till en ökad självsäkerhet i det egna agerandet. För det andra verkar den ökade självsäkerheten 

vid beslutsfattande bidra till mer nöjdhet och välmående. För det tredje nämner en informant 

uttryckligen att kongruensen mellan värderingar har bidragit till att han jobbat kvar länge i 

organisationen. Dessa exempel överensstämmer delvis med Posner & Schmidt’s (1993) 

iakttagelser där de individer som hade hög medvetenhet kring personliga- samt organisationens 

värderingar hade en positiv attityd gentemot organisationen, sina kollegor samt sitt arbete. 
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En annan distinktion som gjorts utifrån resultatet är att vi dels fått svar som visar hur 

utbildningen har påverkat medvetenheten om personliga värderingar, men också fått svar som 

visar på en annan form av medvetenhet, i form av att informanterna blivit mer medvetna om att 

värderingsarbete i sig är viktigt. 

 

5.2 Upplevd motivation efter utbildning- utifrån Self-Determination Theory 

Resultatet visar att det var svårt för informanterna att rakt ut svara på om de personligen upplevt 

någon motivationsförändring av den ökade medvetenheten från utbildningen. En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna vara att de anställda var högt motiverade redan innan 

utbildningen. Den egna skattade motivation hos de intervjuade var vid intervjuernas tillfälle, 

som inföll ungefär 1 år efter att utbildning genomförts, generellt höga. Därmed blir det desto 

mer aktuellt att studera resultaten från de mer djupgående frågorna som anknyter till behoven 

av autonomi, kompetens, och samhörighet för att vidare utforska motivationsförändringar. 

5.2.1 Autonomibehov kopplat till inre motivation 

Deci & Ryan (2000) beskriver att för att tillfredsställa behovet av autonomi som påverkar den 

inre motivationen hos individer behöver medarbetare ges möjlighet att få vara självständiga, ta 

ansvar för egna arbetsuppgifter samt agera i linje med sina personliga värderingar. Utifrån våra 

resultat ser vi att autonomi är något som samtliga anställda värdesätter högt. Vi bedömer även 

att organisationen tillåter sina anställda att vara autonoma, både när det gäller frihet i 

arbetsroller och beslutsfattande, men även i möjligheten att agera i sin arbetsroll utifrån egna 

värderingar och ta beslut som är i linje med dessa. Då resultatet även visar att samtliga anställda 

har en hög medvetenhet om sina värderingar så förenklar det att leva efter sina värderingar, 

vilket är en grundläggande del av autonomi-behovet som behöver tillfredsställas för att uppnå 

inre motivation (Deci & Ryan, 2000).  

Resultatet visar även på andra effekter till följd av att organisationen tillåter sina anställda att 

vara autonoma till en hög grad. Resultatet indikerar att ju mer en individ agerar i linje med deras 

egna värderingar desto mindre blir behovet av yttre bekräftelse, såsom godkännande att man 

gör “rätt” eller att man är “duktig”. Detta tolkas som att när en individ agerar från normativa 

värderingar och gör det som förväntas, måste, eller bör faller det sig naturligt att vara i behov 

av att söka den yttre bekräftelsen. Då den studerade organisationen har en företagskultur som 

tillåter och uppmuntrar sina anställda att vara autonoma ligger istället motivet hos individen vid 

agerande från en jag vill-attityd, vilket avspeglas i resultatet från intervjuerna. Då agerandet hos 
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individen kommer från egen vilja kan även behovet av yttre bekräftelse minska. Detta resultat 

går i linje med diskussion förd i tidigare avsnitt om hur organisationens normativa värderingar 

har övergått till att bli lättare att implementera i det dagliga arbetet. 

 

5.2.2 Kompetensbehov kopplat till inre motivation 

Enligt SDT är behovet av kompetens är ett av de tre avgörande behoven att tillfredsställa för att 

individen ska kunna uppnå välmående, personlig utveckling samt inre motivation (Deci & 

Ryan, 2000). Resultatet visar att individer uppvisar mer nöjdhet med sin insats när de har tagit 

beslut som är i linje med deras personliga värderingar och har stöd i organisationens 

värderingar. Detta tyder på att kongruensen bidrar till ökat välmående. 

Utveckling är en viktig komponent enligt SDT för att främja kompetensbehovet, vilket studiens 

resultat indikerar då det finns goda möjligheter att utvecklas i organisationen. Det visar sig 

enligt resultaten bero på olika faktorer, bland annat tilldelas ovanligt många anställda en 

projektledartitel utan närmare områdesbeskrivning. Detta möjliggör förflyttningar i sidled inom 

hierarkin för att prova på nya arbetsuppgifter. Vidare har resultaten visat att ansvaret för 

personlig utveckling ligger till stor del hos individen själv att söka. Detta indikerar att behovet 

av autonomi och kompetens är sammanlänkade vilket är samstämmigt med SDT. Deci & Ryan 

(2000) menar att om det saknas en känsla av autonomi hos individen kommer 

utvecklingsmöjligheter och positiv feedback som enligt SDT är kompetensfrämjande inte 

förstärka den inre motivationen. Då behovet av autonomi i tidigare avsnitt bedöms som mer 

tillfredsställt tack vare en ökad medvetenhet om värderingar kan det inte i detta fall ses som ett 

hinder för en ökad känsla av kompetens. 

Vidare är vår samlade bedömning är att det finns en stark feedback-kultur i organisationen även 

om den kommer till uttryck på olika sätt enligt informanterna. En iakttagelse som vi fann 

särskilt intressant ur kompetensbehov-perspektivet var hur en av de anställda (Mr. P) beskrev 

feedback-kulturen. Han menade att positiv feedbacken inte bara kommer som komplimanger, 

utan även i form av att man blir medbjuden på nya projekt och arbetsuppgifter där man får bidra 

med sin kompetens. En sådan uppfattning överensstämmer med hur SDT beskriver att 

kommunikation och feedback som bidrar till en ökad känsla av kompetens hos individen kan 

förstärka inre motivation Deci & Ryan (2000). Resultatet visar även fall där informanter 

uttryckligen upplever att feedback ger positiv effekt på motivation. 
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Ett annat utmärkande resultat som ger syn på beroendeförhållandet mellan feedback och agera 

efter egna sina värderingar erhölls från Ms. B som menade att hon blir mindre beroende av 

feedback från andra då hon jobbar i linje med sina egna värderingar och på så sätt förverkligar 

sig själv. Det här bedömer vi som en intressant iakttagelse då det indikerar att en ökad trygghet 

i sitt agerande utifrån egna värderingar verkar leda till ett minskat beroende av andras 

bekräftelse. 

 5.2.3 Samhörighetsbehov kopplat till inre motivation 

Resultatet från vår studie visar tecken på en stark gemenskap i organisationen och delaktighet 

bland de anställda. Känslan av gemenskap och delaktighet spelar enligt SDT en viktig roll i 

att bevara inre motivation hos individer (Deci och Ryan, 2000). Delaktigheten kommer dels 

till uttryck i hur de anställda genom öppenhet aktivt delar information och erfarenheter till 

kollegor för att förbereda dem inför arbetsuppgifter. Delaktigheten kommer även till uttryck i 

ett större perspektiv där de anställda värderar att vara delaktiga i organisationens påverkan på 

samhällsnivå, vilket de anställda uttryckligen menar förstärker deras motivation. Resultatet 

visar även hur den interna kommunikationen skapar gemenskap och hur ökad medvetenhet 

kring värderingar har bidragit till att kommunikationen effektiviseras med en grund i en större 

förståelse för gruppen. Den öppna kommunikationen menar Moss Kanton (2010) kan bidra 

till att förstärka samarbete, då organisationen skapar ett gemensamt syfte som i sin tur skapar 

motivation.   
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6. Slutsats 

6.1 Hur medvetenhet om värderingar påverkar motivation 

Vi konstaterar att de anställda vi intervjuade visade på höga nivåer av medvetenhet kring 

personliga och organisations värderingar, samt att det fanns en hög nivå av kongruens mellan 

dessa. Förutom att de anställda har hög medvetenhet om värderingar visar de även höga nivåer 

av motivation, dels i deras självskattning men även i vår samlade bedömning utifrån 

intervjuresultaten. Utifrån resultaten framgår det även att motivationen de anställda besitter till 

hög grad utgörs av inre motivation. De grundläggande psykologiska behoven, som SDT menar 

är avgörande att tillfredsställa för att individer ska kunna uppnå inre motivation, bedöms som 

tillfredsställda.  

Ur ett autonomiperspektiv har vi funnit att ökad medvetenhet om värderingar gör det lättare att 

leva efter sina personliga värderingar. Ur ett samhörighetsperspektiv har vi iakttagit att en hög 

medvetenhet om värderingar kan förstärka gemenskapen. Detta genom förbättrad intern 

kommunikation grundad i en ökad förståelse för varandra. Vi har även funnit att individer som 

tar beslut i linje med sina personliga värderingar och med stöd i organisationens värderingar 

upplever högre nöjdhet med sin insats, vilket visar att kongruensen bidrar till att tillgodose 

behovet för både autonomi, kompetens och samhörighet. 

Slutligen gav resultatet uttryck för en intressant iakttagelse som delvis ligger utanför det valda 

teoretiska ramverket SDT. Iakttagelsen visar på samspelet av de olika behoven för inre 

motivation och hur samspelet kan förändras när medvetenheten hög. Iakttagelsen som syftas 

till är det som en av informanterna uttrycker vad gäller feedback; där informanten menar att 

den är mindre beroende av feedback från andra - det vill säga mindre beroende av bekräftelse 

av kompetensbehovet - då individen med hög medvetenhet i större utsträckning fokuserar på 

att förverkliga sig själv - det vill säga tillfredsställer i högre grad behovet av autonomi. 

Iakttagelsen bekräftar i enlighet med SDT att det finns ett samspel mellan två av de 

grundläggande psykologiska behoven autonomi och kompetens. Iakttagelsen indikerar däremot 

att när ett behov tillfredsställs i en högre grad minskar ett annat behov, något som inte 

presenteras i Self-Determination Theory. 

“Jobbar man i linje med sina egna värderingar så känns det ju bra och tror jag man blir mindre beroende av 

feedback från andra eftersom man förverkligar sig själv.” Ms. B 5/7 
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6.2 Begränsningar och förslag på vidare forskning 

Hur mycket, eller till vilken grad som motivationen påverkas av medvetenhet om värderingar 

är svårare att dra slutsatser och inget som studie syftat till att undersöka. Då denna studie har 

haft en kvalitativ ansats är vår förhoppning att de identifierade uttrycken kan inkluderas i 

framtida studier. Detta ger möjligheten för framtida studier att använda en kvantitativ metod 

för att kunna ta fram generaliserbara resultat på en större population som sträcker sig över 

hierarkiska nivåer. Vi finner vissa begränsningar i studien där endast anställda på hög hierarkisk 

nivå intervjuats i en större organisation, resultatet är sannolikt inte representativt för hela 

organisationen. Vidare är empirin i denna uppsats en efterstudie på en organisation som gått 

igenom ett värdegrundsarbete, det finns därmed inga motivation- eller medvetenhets-mått från 

innan utbildningen att jämföra mot. För att få ytterligare precision i hur medvetenhet om 

värderingar påverkar motivation skulle därmed ytterligare en kvalitativ ansats kunna 

genomföras med intervjuer som infaller vid två tidpunkter.  

I uppsatsens inledning beskrivs att Sverige innehar en unik position i världen där befolkningen 

drivs av självförverkligande. Samtidigt beskrivs hur Sverige är ett av världens mest 

sekulariserade länder vilket innebär att individen i mindre utsträckning har de religiösa 

strukturerna att stödja sig mot, utan istället tvingas söka stöttning i sig själva genom att agera 

mer autonomt. Det blir således intressant att replikera studien i ett land där förutsättningarna är 

annorlunda. Förslagsvis undersöks ett land som Irland där de traditionella religiösa strukturerna 

är starka, samtidigt som befolkningen i hög grad drivs av självförverkligande. Sådan forskning 

skulle kunna bidra till ökade insikter i hur religion och kultur påverkar motivation.   
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