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Förord	  	  
Vi vill tacka våra fyra informanter som ställt upp och deltagit i vår studie. Utan deras tid och 

engagemang hade vi inte haft möjligheten att utföra vår studie. Vi vill även ge ett stort tack 

till vår handledare Johanna Ringarp som funnits där under hela studiens gång. Tack vare 

Johannas stöd, idéer, förklaringar och råd lyckades vi komma framåt i studien och tillslut få 

ett resultat. 	  
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Sammanfattning	  
Syftet med vår studie är att analysera vilka ledarstilar HR-chefer använder sig av och hur de 

motiverar sina medarbetare i arbetet. Förutom att se till hur HR-chefer generellt går tillväga, 

så är vi intresserade av att undersöka om, och i så fall hur, manliga och kvinnliga HR-chefers 

tillvägagångssätt skiljer sig åt. Utifrån syftet konstruerade vi följande frågeställning; Hur går 

manliga HR-chefer respektive kvinnliga HR-chefer tillväga för att motivera sina medarbetare 

inom sitt arbete?  För att besvara studiens frågeställning använder vi oss av en kvalitativ 

metod. Vårt empiriska material grundar sig på de intervjusagor vi fått ut av semistrukturerade 

intervjuer. Urvalsgruppen består av fyra HR-chefer varav två manliga respektive två 

kvinnliga. Resultatet av intervjuerna har analyserats med hjälp av den hermeneutiska 

analysmetoder och vi utgår från en deduktiv ansats, där vi använder Maslows behovsteori 

samt inre och yttre motivation. Utifrån resultatet kan man se att HR-chefer använder sig av 

situationsbaserat ledarskap där de försöker se till varje individ för att identifiera vilka 

motivationsfaktorer hen motiveras av. Därefter ligger strävan att ge hen optimala 

förutsättningar för utveckling. Resultatet säger även att det inte råder någon skillnad mellan 

manliga HR-chefer respektive kvinnliga HR-chefer. Det enda vi kunde identifiera var att 

könen har olika förväntningar på sig. 	  

	  

Nyckelord: Motivation, ledarstil, HR-chef, inre och yttre motivation, behovsteori 	  
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Abstract	  	  
The aim of this study was to analyse what leadership styles HR-managers use and how they 

motivate their colleagues. Apart from looking at how HR-managers generally motivate their 

colleagues, focus was shifted towards how the modus operandi of male and female HR-

managers differ, respectively. Based on the aim, the following hypothesis was constructed: 

How do male and female HR-managers, respectively, motivate their colleagues in their work? 

In order to answer this question a qualitative method was used. The material gathered was 

extracted from the transcribed interviews that were held in a semi-structured fashion. The 

sample consists of four HR-managers, two male and two female. The results of the interviews 

have been analysed by using a hermeneutic method and the reasoning used is of a deductive 

nature where we use Maslows needs-theory along with inner and outer motivational factors. 

By observing the results, one can see that HR-managers use situational leadership where they 

try to see to the individual so they can identify which factors each individual is motivated by 

so that they can give that person an optimal basis for development. The result also tells us that 

there is no difference between the methods used by male and female HR-managers. The only 

noticeable difference between the sexes is what is expected of them. 	  

 	  

Keywords: Motivation, leadership-style, HR-manager, inner and outer motivation, needs-

theory 
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1.	  Inledning	  

1.1	  Problemformulering	  
I dagens samhälle råder det stor konkurrens mellan företag på den globala marknaden. 

Pedagogen Rolf Christerson presenterar i Chefens idébok att omvärlden idag ständigt 

förändras vilket innebär att de verksamheter vi bedriver förändras (Christerson, 1999). 

Tekniken utvecklas idag med en rasande fart, vilket företagen utnyttjar. Den utvecklade 

tekniken gör det möjligt för företag att effektivisera sin verksamhet, vilket ska leda till en 

ökad lönsamhet för företagen. Idag räcker dock inte dessa faktorer för att man ska bedriva ett 

framgångsrikt företag. Det har visat sig att en av de viktigaste komponenterna är företagens 

medarbetare. Det mest lönsamma för ett företag är att ha välmående personal, en personal 

som är motiverad och engagerad i sitt arbete. Att se till att ens medarbetare är välmående och 

nöjda är ett stort och viktigt ansvar som ligger hos företagets HR-chef (Christerson, 1999).	  

	  

Betydelsen av HR-chefernas arbete och ansvar för en organisation har ökat på senare år, något 

som medfört att fler personer söker sig till personalvetarutbildningen. Fackföreningen Jusek 

redovisar siffror från SCB (Statistiska centralbyrån) som visar att antalet nyexaminerade 

personalvetare har fördubblats på tio år. Personalvetarutbildningen domineras av kvinnor då 

de utgör hela 80 procent av personalvetarstudenterna. Den växande utbildningen tillsammans 
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med att den är kvinnodominerad leder till en förändring på arbetsmarknaden. Chefsyrket har 

alltid dominerats av män, men enligt SCB kan vi nu se att antalet kvinnor långsamt ökar inom 

domänen. Ett av de få chefsyrken som faktiskt domineras av kvinnor är just personalchef 

(Jusek, 2010). Det gör det intressant att se ifall det råder en skillnad mellan kvinnliga HR-

chefer respektive manliga HR-chefers ledarstilar. Och om det finns några eventuella 

skillnader i hur manliga respektive kvinnliga HR-chefer motiverar sina medarbetare. 	  

	  

Christerson förklarar hur att rätt person på rätt plats är viktigt för att företag ska utnyttja 

verksamhetens kompetens till fullo. Med detta som argument råder det inget tvivel om att det 

är lönsamt att anställa HR-chefer som just har ansvar för detta område. HR-chefens uppgift är 

att få in rätt personer i organisationen, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla personal. 

Viktigt är även att de ser till att medarbetarna känner ett välmående, känner arbetsglädje och 

ett engagemang. Att se medarbetare som en viktig resurs och få dem att känna sig motiverade 

är den kanske klokaste och mest lönsamma investeringen en verksamhet kan göra 

(Christerson, 1999). I följande studie vill vi därför undersöka vilka motivationsfaktorer som 

HR-chefer eventuellt använder sig av för att motivera sina medarbetare i arbetet. 	  

	  

1.2	  Syfte	  
För att bedriva en framgångsrik verksamhet krävs med andra ord att ens medarbetare är 

motiverade och engagerade. Detta är ett ansvar som till stor del ligger hos företagets HR-chef. 

Med inte långt kvar på programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor är detta 

ett ämne som är intressant för oss. Syftet med följande uppsats är därför att analysera vilka 

ledarstilar HR-cheferna använder sig av och hur de motiverar sina medarbetare i arbetet. 

Förutom att se till hur HR-chefer generellt går tillväga, så är vi intresserade av att undersöka 

om, och i så fall hur, manliga och kvinnliga HR-chefers tillvägagångssätt att motivera sina 

anställda skiljer sig åt.   

	  

1.3	  Frågeställning	  
Utefter vårt syfte med uppsatsen har vi formulerat frågeställningen	  

Hur går manliga HR-chefer respektive kvinnliga HR-chefer tillväga för att motivera sina 

medarbetare inom sitt arbete? 	  
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För att besvara frågeställningarna så tydligt som möjligt har vi konstruerat följande 

underfrågor;	  

- Vilken typ av ledarstil kan identifieras hos HR-chefer?	  

- Vad anser HR-chefer att motivation är?	  

- Vilka motivationsfaktorer använder HR-chefer för att öka motivationen hos sina 

medarbetare?	  

- Vilka eventuella skillnader kan vi identifiera mellan manliga respektive kvinnliga HR-

chefers ledarstilar och i hur de motiverar sina anställda på arbetet? 	  

	  

1.4	  Inom	  ramen	  för	  pedagogik	  
Två tydliga genomgående teman i denna uppsats är ledarskap och motivation. Båda dessa 

ämnen är två stora grenar inom pedagogiken som forskningsområde. Därmed anser vi att vår 

C-uppsats är relevant och kan räknas inom ramen för pedagogik.	  

	  
	  
	  
2.	  Tidigare	  forskning	  	   	  
	  

2.1	  Tidigare	  forskning	  kring	  vårt	  forskningsområde	  
Forskningen vi använder oss av behandlar olika ämnen som vi anser vara bra att ha kunskap 

om för att kunna gå vidare med vår studie. Ämnena är motivation, ledarskap, kvinnligt 

respektive manligt ledarskap och human resources. Att presentera vad tidigare forskare 

kommit fram till kring dessa ämnen hjälper oss att ringa in vår forskningsfråga för att sedan 

kunna formulera ett bra syfte med relevanta frågeställningar.  

	  

2.1.1	  	  Ledarskap	  
Rolf Christerson presenterar i Chefens idébok att man idag har en ny utvecklad bild av vad 

benämningen chef innebär. Den äldre bilden av chefskapet förknippades med ett mer styrande 

tillvägagångssätt genom till exempel regler, medan dagens chefskap innebär att man försöker 

påverka genom engagemang. Dagens samhälle är under ständig förändring vilket innebär att 
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rollen som chef ständigt förändras, därmed ligger stort fokus på att skapa den rätta chefsstilen 

(Christerson, 1999). 	  

	  

Christersons forskning säger att en chefsposition är någonting man gör sig förtjänt av, en 

ledare värd namnet ska ha insikt, handlingsförmåga, empati och se till andras behov. Det 

handlar om att få sina anställda att känna sig trygga, respekterade, värderade och behövda. En 

ledare bör vara kompetent och trovärdig och ska utföra arbetet med engagemang. Viktiga 

ledaregenskaper är samarbetsförmåga och initiativkraft. Att kunna leda andra kräver även 

organisatorisk och social kompetens för att få folk med sig. För att en ledare ska vinna 

medarbetarnas förtroende ska det finnas en tydlig kommunikation mellan dem. Viktigt är att 

man som ledare lyssnar och visar att medarbetarna kan påverka (Christerson, 1999).	  

	  

I boken Ledarskap presenterar företagsekonomerna Stefan Sveningsson och Mats Alvesson 

Katz och Kahns forskning om hur man kan dela in chefsrollen i två dimensioner. Dessa två 

dimensioner kallas för relationsorienterad och strukturorienterad. Den relationsorienterade 

dimensionen syftar till att ledaren är människocentrerad, detta innebär att ledaren tar hänsyn 

till människors behov. Viktigt här är att ledaren ger utrymme för socialt nätverk och ger 

uppmuntran och möjliggör för hög arbetstillfredsställelse. Den andra dimensionen struktur 

och uppgiftsorientering innebär att man som ledare är produktscentrerad. Här ligger strävan 

efter att definiera arbetsuppgifter, man vill utveckla arbetsscheman för sina följare 

(Sveningsson & Alvesson, 2010).  	  

	  

Sveningsson och Alvesson menar att den relationsorienterade och den strukturorienterade 

dimensionen kan kompletteras med en tredje dimension. Den tredje dimensionen delas upp i 

fyra steg: uppmärksamhet på arbetsuppgifter, uppmärksamhet på människor, auktoritärt 

ledarskap och deltagande ledarskap. Det första steget uppmärksamhet på arbetsuppgifter 

avser i vilken grad man fokuserar på produktions- och uppgiftsorientering. Det andra steget 

uppmärksamhet på människor avser hur uppmärksam man som ledare är på sina medarbetares 

intressen, problem och utveckling. Fokus här ligger på person- eller relationsorientering. 

Tredje steget auktoritärt ledarskap handlar om i vilken grad ledaren styr på egen hand. Ju mer 

bestämmande ledarstil man har, desto mer auktoritärt ledarskap har man. Sista steget i denna 



11	  

	  

dimension kallas för deltagande ledarskap. Här ser man till i vilken grad man låter andra vara 

med och bestämma i sitt beslutsfattande. Detta kallas även för demokratiskt ledarskap 

(Sveningsson & Alvesson, 2010).	  

	  

Anledningen till att vi väljer att presentera vad ledarskap innebär, är för att ledarskap är ett av 

våra huvudämnen i studien. Vi undersöker HR-chefers tillvägagångsätt att motivera sina 

medarbetare. För att göra det krävs att vi undersöker vilket typ av ledarskap våra informanter 

bedriver. Därmed är det givande och väsentligt att presentera hur ett ledarskap idag definieras 

och vad det innebär. Sammanfattningsvis kan man säga att en vinnande ledarskapsstil är att 

vara ledande, engagerande och flexibel. Dessutom bör man ha en samarbetsförmåga och vara 

initiativrik. Vi tror att kunskapen om detta gör det enklare för oss att komma fram i vår 

forskning och det kan fungera som en vägledning. Vi tror även att ledarskapet som 

presenteras här liknar det ledarskap som våra informanter kommer att ha. Därmed finner vi 

det intressant att se ifall vi kan dra några liknelser eller kopplingar mellan den tidigare 

forskningen kring ledarskap och vårt resultat.  	  

	  

2.1.2	  Manligt	  respektive	  kvinnligt	  ledarskap	  	  
Samhällsvetaren Christian Ylander intresserar sig bland annat för genusfrågor och 

samhällsfrågor. I sin forskning redovisar han hur manligt respektive kvinnligt ledarskap ser ut 

idag. Forskningen presenteras i boken Rädslans makt: Om manligt och kvinnligt chefskap. Det 

Ylander beskriver är olikheter mellan vad som anses vara typiskt kvinnligt och manligt 

ledarskap inom verksamheter (Ylander, 1998). 	  

	  

Ylander menar att man kan se skillnad mellan könen redan som små barn. Pojkar tenderar att 

se sig själva i centrum, medan flickor ser sig själva som en del av en helhet. Olikheter som 

dessa speglar sig under livets gång och inte minst i arbetslivet. Genusforskaren menar att vissa 

anser att skillnaderna beror på biologiska faktorer, medan andra anser det vara en social 

konstruktion. Kvinnor och män har olika livserfarenheter, vilket är en faktor som bidrar till 

skillnaden på deras chefsstil (Ylander, 1998).	  
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Ylanders anser också att manligt och kvinnligt chefskap skiljer sig åt på det vis att de 

använder olika metoder när de organiserar sig. En manlig organisationsprocess ser ut så att 

män har en tendens att organisera sig hierarkiskt. Viktigt för dem är att veta hur 

rangordningen ser ut för att sedan kunna identifiera sin egen plats i hierarkin. I en manlig 

organisation är män ute efter att bli accepterade. De utser ofta en chef som håller sig till sin 

position starkt. I en kvinnlig organisationsprocess ser det annorlunda ut då det bygger på en 

ständig interaktion. Ledarskapet rullar runt och organisationen bygger på kommunikation. 

Kort sagt kan man säga att manligt ledarskap innebär struktur, medan kvinnligt ledarskap 

bygger på kommunikation (Ylander, 1998).	  

	  

Ylanders forskning säger att en manlig organisation, där chefens roll och andra roller är 

tydliga, är en starkt och motståndskraftig organisation. Något positivt med manliga 

organisationer är att syftet med att de befinner sig i grupp klargörs, samt vilken uppgift de 

handskas med blir tydlig. Detta gör att de kan överskrida gränser och hjälpa varandra. En 

kvinnlig organisation sitter ofta med hög social kompetens, växlande chefer och en större 

flexibilitet. En struktur som denna kan innebära en svårighet i att stå emot eventuella angrepp 

(Ylander, 1998).	  

	  

Ylander anser också att kvinnliga organisationer bedriver ett rullande chefskap. Detta är en 

styrka, då det leder till att den som är mest kompetent och engagerad är den som styr. Kvinnor 

anses även ha hög social kompetens, vilket medför att de ventilerar och redovisar för hur de 

känner. Deras arbetssätt inleds ofta med småprat och att sammansvetsa gruppen, viktigt för 

dem är även att alla i gruppen gillar varandra. Kvinnliga grupper fungerar demokratiskt och 

beslut tas ofta gemensamt under processens gång. Den rullande chefsrollen bidrar till en 

flexibilitet med utrymme för kreativitet (Ylander, 1998).	  

	  

Ylander menar att män sällan blandar in känslor i sin roll som chef, vilket ofta är en styrka. 

När män ska bedriva problemlösning organiserar de sig tillsammans och sätter tydliga regler 

innan de inleder arbetet. Män i grupp är inte lika måna om att alla ska tycka om varandra så 

som kvinnorna är. Om någon ogillar någon bortser de från detta och sätter alltid uppgiften 

före. Ylanders forskning visar ytterligare olikheter mellan könen angående ansvarstagande 
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och självförtroendet. Kvinnliga ledare visar ofta en större osäkerhet än manliga ledare. Dock 

visade det sig att ju mer man går under ytan på en självsäker man, så kan man finna en 

osäkerhet. Medan ju mer man går in på djupet hos en osäker kvinna, finner man en styrka. 

Gällande ansvarstagandet gentemot sina medarbetare, är männen bättre på att avgränsa sig, 

medan kvinnliga chefer ofta tenderar att ta på sig mer ansvar och får en ”moderlighet” 

(Ylander, 1998).	  

	  

Ylanders forskning och bild av vad manligt respektive kvinnligt ledarskap innebär, är för oss 

både intressant och relevant. Resultatet av hans forskning ger oss en bild av vad skillnaderna 

kan vara och är därmed en riktlinje för vilken väg vi ska gå för att uppnå studiens syfte. I och 

med att studiens syfte är att se till eventuella skillnader mellan manliga respektive kvinnliga 

HR-chefers tillvägagångssätt för att motivera sina medarbetare i arbetet, tror vi att Ylanders 

kunskap om genusforskning och olikheterna mellan manligt och kvinnligt chefskap kan 

fungera som utgångspunkt för vår studie. Det ska bli intressant att se ifall vi tenderar att hitta 

liknande olikheter med Ylander och eventuellt kan dra liknelser till vår studie.  	  

	  

2.1.3	  Human	  Resources	  
Pedagogen Peter Nilsson tillsammans med flera har bedrivit forskning om hur man bäst 

utnyttjar verksamhetens personal som en viktig resurs. Nilsson med flera argumenterar för 

detta i boken Human Resource Development – att utveckla medarbetare och organisation. HR 

är en förkortning av human resources. Human resources innebär som tidigare nämnt att man 

använder medarbetare som resurs. Nilsson menar att när man talar om HR kommer man 

automatiskt in på HRD, human resource development. HRD behandlar alla frågor om hur man 

som chef och medarbetare kan utvecklas. Begreppet är ett samlingsnamn för alla aktiviteter 

och processer som har i syfte att utveckla medarbetaren som resurs i arbetslivet (Nilsson, 

2011).	  

	  

Nilsson visar i sin forskning hur samhället konstant förändras och likaså vad som medför 

motivation och kompetens. Därmed är HRD begreppet under ständig utveckling. Nilsson 

skriver att HRD idag består av flera aktiviteter som företag kan utnyttja för att utveckla 

medarbetarnas kompetens och höja motivationen. Exempel på dessa aktiviteter är lärande, 
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forskning och utveckling, förändringsarbete, utbildning, partnerskap och 

kompetensutveckling. Dessa aktiviteter är oerhört viktiga och ansvaret för att de utförs ligger 

ofta hos verksamhetens HR-chef (Nilsson, 2011).	  

	  

HR och HRD är två begrepp som förklarar innebörden av att vara en HR-chef och vilka 

områden man då arbetar inom. Begreppen förklarar också hur företag kan gynnas av att satsa 

på dessa områden och hur det leder till både vinstdrivande verksamheter, välmående och 

motiverad personal. HR-chef är en av de titlar som vi personalvetare kan komma att få i 

framtiden. Därmed har vi valt att specifikt se ur HR-chefers perspektiv i denna studie.  	  

 
	  
2.1.4	  Motivation	  
Definitionen av motivation är enligt NE ”en psykologisk term för de faktorer hos individen 

som väcker, formar och riktar beteende mot olika mål”. Många intresserar sig för teorier kring 

motivation då de är intressant för att de förklarar varför vi väljer att göra vissa saker framför 

andra. Begreppet hjälper oss förstå varför vi strävar mot vissa mål. En motivationsprocess 

som många påverkas av är behovet av självförverkligande (Motivation, NE, 2015).	  

	  

Rolf Christerson, presenterar i sin forskning hur betydelsefull motivation är för ens prestation 

på arbetsplatsen. I boken Chefens idébok presenterar han hur motivation på arbetsplatsen 

handlar om hur medarbetarna vill ha en ökad kunskap och få möjligheten att utvecklas. Detta 

leder till ökat självförtroende vilket bidrar till ett roligare och mer givande arbete. Motivation 

innebär att man har en tydlig roll, förstår vad man gör och varför man gör det. Man ska ha mål 

som är relevanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Det man gör ska betyda något för andra. 

Vuxna individer idag motiveras av inre tillfredsställelse och det viktigaste är att man tycker 

att det man gör är roligt. Den inre motivationen är viktigare än yttre påverkan, men det är 

också så att stimulans och att få uppmuntran från sin omgivning är viktiga faktorer som kan 

bidra till ytterligare motivation (Christerson, 1999).  	  

	  

Christerson visar tydligt i sin forskning att den avgörande faktorn för motivation är vilja. Den 

som inte vill göra ett bra arbete, kommer inte att göra ett bra arbete. Motivation bidrar till att 



15	  

	  

man vill utföra sina arbetsuppgifter så bra som möjligt. Därmed blir en av chefernas viktigaste 

uppgift just att motivera sina medarbetare (Christerson, 1999).	  

	  

Ett av våra huvudteman i studien är att se till vilka faktorer som HR-cheferna anser motivera 

medarbetarna. Därmed anser vi att det är till en stor fördel att presentera vad motivation 

innebär. En kunskap om motivation gör det enklare för oss att veta vad vi ska fråga om och 

vilka spår vi ska rikta in oss mot. Vi finner det intressant och tror att motivationsfaktorerna 

som HR-cheferna anser motivera deras medarbetare liknar de som Christerson presenterar. 

Det ska bli intressant att se vilka liknelser vi kan hitta. 	  

	  

2.1.5	  Motivera	  dina	  medarbetare	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Alexander Hiam som är forskare inom ledarskap presenterar i boken Motivera dina 

medarbetare forskning angående hur man bäst motiverar sina anställda. Hiam anser att det 

viktigaste är att man som chef lyssnar på sina medarbetare. Kommunikationen skapar både 

engagemang och stärker motivation. Chefens jobb är att få arbetsuppgifter utförda av andra. 

En chef kan inte styra hur andra känner för sin uppgift, däremot kan man indirekt påverka 

genom att själv vara positiv och engagerad. Chefens inställning speglar av sig på 

medarbetarna, därmed blir kommunikation oerhört viktigt (Hiam, 2006).	  

	  

Hiam menar att då medarbetare känner en delaktighet, så stärks motivationen. Därför är det en 

fördel att medarbetare och chefer samverkar tätt inpå varandra. Chefer bör ställa öppna och 

analytiska frågor till sina anställda. Detta leder till engagemang och eftertanke hos 

medarbetarna (Hiam, 2006).	  

	  

Även Rolf Christerson redovisar i sin forskning hur materiella förmåner inte längre är den 

största motivationsfaktorn. Det som idag betyder något är frihet och påverkan. Medarbetare 

vill ha variation, gemenskap, utvecklingsmöjligheter, utmaningar och känna sig meningsfulla 

(Christerson, 1999). Hiam menar, för att det ska vara möjligt är det viktigt att det finns en 

öppen feedbackkultur. Feedback ger utrymme för ventilation mellan chef och medarbetare. 

Feedback kan ges både som positiv och konstruktiv kritik. Syftet med feedback är att 
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stimulera personer till att förbättra sitt omdöme och därmed förbättra sin arbetsprocess och 

sina resultat. Detta enligt Hiam stärker motivationen (Hiam, 2006).	  

	  

Hiam redovisar även i sin forskning för hur en positiv känslomässig inställning kan leda till 

motivation och hög prestation. Att skapa en god sinnesstämning hos sina medarbetare är en 

uppgift som chefen har ansvar för. Detta görs enklast genom att verksamheter har bra 

arbetsklimat, med tydliga gemensamma mål och information om verksamhetens framtid. 

Hiam argumenterar även för att man ska involvera de anställda och ge dem tillit. Frihet ger 

tillväxt och stärker motivation. De anställda är individer med olika förutsättningar och 

motiveras därmed på olika sätt. Därför blir chefens uppgift att engagera sig i de olika 

individerna och ge dem rätt arbetsuppgifter och se till att utvecklingen går i rätt riktning 

(Hiam, 2006).	  

	  

Som tidigare presenteras är motivation ett av våra huvudteman. I detta avsnitt har vi mer 

specifikt diskuterat hur cheferna kan gå tillväga för att motivera medarbetarna. De olika 

tillvägagångssätten tror vi kommer likna våra informanters tillvägagångsätt. Därmed anser vi 

det vara relevant att presentera detta i vår uppsats. Dessutom tror vi att kunskapen kring detta, 

gör det enklare för att förbereda oss inför intervjuerna och hur vi ska konstruera 

intervjufrågorna. Att förbereda sig på detta sätt med hjälp av tidigare forskning, gör att vi kan 

få det rätta empiriska material vi behöver för att svara på frågeställningen och uppnå vårt 

syfte. Kunskapen om hur chefer i allmänhet motiverar sina medarbetare, hjälper oss i jakten 

mot att ta reda på hur kvinnliga respektive manliga HR-chefer går tillväga för att motivera 

sina medarbetare i arbetet.  
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3.	  Teoretiska	  ramverk	  
Sociologen Göran Ahrne tillsammans med företagsekonomen Johan Svensson förklarar i 

Handbok i kvalitativ metod hur man med hjälp av teorier kan utgå från olika perspektiv när 

man studerar ett fenomen. De teorier vi väljer att använda kan likna ett par glasögon som vi 

sätter på oss. Dessa glasögon hjälper oss att tolka världen genom att fokusera på vissa saker 

medan andra saker hålls i bakgrunden (Ahnre & Svensson, 2011). 	  

 

För att vi ska få en djupare förståelse för HR-chefernas ledaridentitet samt hur de går tillväga 

för att motivera sina medarbetare i arbetet, behöver vi teorier som hjälper oss hålla fokus på 

rätt saker. För att göra detta har vi valt att undersöka vårt fenomen utifrån Maslows 

behovsteori och Deci & Ryans definition av inre och yttre motivation. Dessa två teorier kan 

ge oss en förståelse för vad som motiverar människor. Ahrne och Svensson menar att teorier 

fungerar metaforiskt. Det blir alltså möjligt att se något som någonting annat än det man tar 

för givet. En teori innebär ett omfattande system av antaganden, begrepp och relationer av 

begrepp (Ahrne & Svensson, 2011). 	  

	  

3.1	  Inre	  och	  yttre	  motivation	  	  
Edward L. Deci, professor i sociologi tillsammans med Richard M. Ryan, professor i 

psykologi (2000) menar att motivation, som tidigare nämnt innebär att man vill utföra 

någonting. Motivation är individuellt då människor sitter med olika mycket motivation och 

olika typer av motivation.  En elev kan till exempel lära sig nya kunskaper på grund av att hen 

är genuint intresserad och förstår värdet av kunskapen. Eller så motiveras man av de fördelar 

som kommer med det, till exempel att din kunskap leder till bra betyg. Dessa exempel visar 

att det inte är mängden motivation som är av betydelse, utan vilken sorts motivation du har 

(Deci, Edward. L. och Ryan, Richard. M, 2000). 	  
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3.1.1	  Inre	  motivation	  	  
Deci och Ryan (2000) menar på att det finns två sorts motivation, inre och yttre motivation. 

Det som skiljer dessa åt är vilka anledningar eller mål man har med någonting. Den inre 

motivationen berör det som vi gör för vår egen skull. Det innebär att vi utför en aktivitet för 

att den ger oss glädje och tillfredsställelse hos oss själva. Det är alltså inga yttre påtryckningar 

eller belöningar som påverkar oss. Motivation finns dels inom individen och dels mellan 

individen och aktiviteten i fråga. Människan är i sig själv motiverad att utföra vissa aktiviteter 

och andra inte (Deci & Ryan, 2000). 	  

	  

Deci & Ryans definition av inre motivation lägger stor vikt på de psykologiska och de 

medfödda fysiologiska behoven. Motivationen som individen känner för en viss aktivitet 

kommer från ett intresse som samtidigt påverkar behovstillfredsställelsen för den specifika 

aktiviteten. Det handlar om den egna viljan, vikten av att känna mening och att tillgodose de 

egna behoven. Den inre motivationen har kommit att bli viktig inom lärande då inre 

motivation leder till hög kvalitet i lärandet och kreativitet (Ryan & Stiller, 1991).	  

	  

3.1.2	  Yttre	  motivation  

Andra delen av Deci och Ryans (2000) motivationsteori är den yttre motivationen. Yttre 

motivation innebär att man påverkas av något externt. Man utför aktiviteter för att man vill 

visa ett resultat utåt. Detta kan tillexempel handla om belöningar eller bestraffningar (Deci & 

Ryan, 2000). 	  

	  

Yttre motivation kan variera i vilken grad den är självständig. Till exempel kan en person 

göra sina läxor endast för att hen vill undvika de bestraffningar som kan komma från att hen 

inte gör sina läxor. Dessa bestraffningar skulle kunna vara att läraren ger dig kvarsittning. I ett 

annat fall kan studenten göra sina läxor för att hen anser att det kommer gynna hen längre 

fram i sin karriär. Båda dessa fall handlar om yttre motivation men i det första fallet handlar 

det endast om en extern styrning. Extern styrning innebär att man gör någonting för någon 

annans skull, att man känner sig tvingad att göra det. I det andra fallet är hen även påverkad 
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av yttre faktorer men det handlar mer om en personlig känsla av att man gör ett val (Deci & 

Ryan, 2000).	  

	  

Ryan & Deci (2000) beskriver hur det finns fyra olika typer av yttre motivation. Den första 

kategorin benämns yttre reglering och sådana beteenden utförs för att tillfredsställa en extern 

efterfrågan. I detta fall blir man kontrollerad av externa faktorer, man styrs av belöningar och 

bestraffningar. Kategori två kallas introjektion och beskriver en typ av intern reglering som 

fokuserar på självkänsla och godkännande av sig själv och av andra. Med det menas att man 

utför handlingar i syfte att undvika skuldkänslor eller ångest. Man utför alltså handlingen för 

att bibehålla eller öka sin självkänsla och känsla av värde. En mer självständig form av yttre 

motivation kallas för identifikation. I denna form av yttre motivation har man identifierat 

värdet av sig själv och värdet av att utföra en uppgift, man har identifierat sig med den 

personliga betydelsen av beteendet. Tillexempel kan en studerande göra sina läxor för att hen 

ser det som ett livsmål att hantera just den kunskapen, hen har identifierat sig med värdet av 

denna inlärning. Den fjärde och mest självständiga formen av yttre motivation kallar de för 

integration. Integration uppstår när regleringen helt överensstämmer med jaget (Deci & Ryan, 

2000). 	  

	  

3.2	  Maslows	  behovsteori	  
Maslows behovsteori har ett humanistiskt synsätt på motivation och betonar därmed de inre 

källorna till motivation (Maslow, 1968). Maslows behovsteori går ut på en hierarki som 

sträcker sig från lägre behov av överlevnad och trygghet till behov på högre nivåer av 

intellektuella prestationer och slutligen självförverkligande. För att uppnå självförverkligande, 

ska man enligt Maslow uppfylla sin fulla potential. För att man ska komma att uppnå 

självförverkligande behöver varje steg i hierarkin vara uppnådd. Samtliga lägre behov 

behöver uppnås innan man kan gå vidare till ett behov på en högre nivå (Maslow, 1970).	  

	  

De fyra lägsta behoven i Maslows behovshierarki som måste tillfredsställas innan man kan gå 

vidare till att tillfredsställa nästa nivå, kallas för bristbehov. Dessa bristbehov är överlevnad, 
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trygghet, tillhörighet och självkänsla. När dessa är tillfredsställda minskar motivationen att 

förverkliga dem (Maslow, 1968).	  

	  

De tre högre behovsnivåerna kallar Maslow (1968) för växtbehov. Dessa tre är intellektuella 

behov, estetiska behov och självförverkligande. Växtbehoven kan enligt Maslow aldrig 

tillfredsställas fullt ut. Man kommer med andra ord alltid ha en strävar efter att uppnå 

självförverkligande. Det fungerar även så att ju framgångsrikare man är inom ett område, 

exempelvis att vara en bra chef, desto mer motiverad är man att jobba hårdare för att förbättra 

sig ännu mer (Maslow, 1968). 	  

	  

Maslows teori gör det möjligt att se till hela individen. Här kan man se hur de fysiska, de 

känslomässiga och de intellektuella behoven är relaterade till varandra. Maslows teori menar 

att bristbehoven måste tillfredsställas innan man kan börja fokusera på växtbehoven. Känslan 

av trygghet och tillhörighet på en arbetsplats måste därför vara tillfredsställd innan man kan 

börja fokusera på att utvecklas i sitt arbete. Det riktas dock en viss kritik mot Maslows 

behovsteori som säger att människor inte beter sig utefter den teorin som Maslow förutspår. 

Kritiken talar för att människor kan växla mellan olika typer av behov och att man kan 

motiveras av flera olika behov samtidigt. Det finns till exempel de individer dom skulle 

förneka sig själva trygghet eller vänskap för att nå kunskap eller förståelse. Kritiken riktar sig 

mycket mot att man inte kan dra alla individer över en kam och förutse att alla skulle 

prioritera likadant (Woolfolk, Karlberg, 2015).	  

	  

Anledningen till att vi har med teorier om inre och yttre motivation samt Maslows behovs 

teori är för att dessa två behandlar motivation och individens behov. Båda dessa är två viktiga 

ämnen i vår studie. Vårt syfte är att se till vilka motivationsfaktorer som HR-chefer anser 

motiverar deras medarbetare i arbetet. Många av dessa motivationsfaktorer som vi tror vi 

kommer finna, tillhör den inre motivationen som Deci och Ryan (2000) talar om. Därmed 

tycker vi att det är bra att presentera deras teori. Att använda dessa glasögon kan bidra till en 

tydligare bild av det fenomen som vi studerar. En förutsättning för att man ska kunna 

motiveras är även att individens grundbehov är tillfredsställda. Därför valde vi även att 



21	  

	  

presentera Maslows behovsteori. Det ska bli intressant att se ifall vi kan dra några paralleller 

och se kopplingar mellan vår studie och dessa två teorier. 	  

      	  

 	  

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

4.	  Metod	  
	  

I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga i utförandet av vår studie. Vi 

kommer förklara vilken forskningsmetod vi valt, hur intervjuerna och frågorna är utformade, 

urval, analys, etiska synpunkter och tillförlitlighet.   

	  

4.1	  Val	  av	  ämne	  och	  tidigare	  forskning	  
Vi visste tidigt i processen vilket ämne vi intresserade oss för. Vi ville skriva om ett ämne där 

det fanns tidigare forskning och om ett ämne som är relevant för vår utbildning. Det första 

momentet för studien var att konstruera uppsatsens syfte och frågeställning. För att hitta 

tidigare forskning har vi sökt i olika databaser. Vi har då använt oss av databaser så som 
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Libris, SwePub och Uppsala universitets databas. För att få relevanta träffar, använde vi 

sökord som motivation, ledarskap, manligt, kvinnligt, genus, företag, HR-chef, och human 

resourses. För att få så mycket träffar som möjligt har vi kombinerat orden på olika vis genom 

att använda citationstecken. 	  

	  

För att hitta relevant tidigare forskningen tog vi också hjälp av tidigare, liknande studier 

genom att titta på de exempeluppsatser som lagts ut på studentportalen. De uppsatser som var 

intressanta för oss var de som behandlade områden så som motivation, ledarskap och genus. 

För att sedan hitta förstahandskällan tittade vi på vilka referenser de använde sig av, för att 

sedan se ifall vi kunde använda oss av samma källor. Dessutom har vi använt oss av 

studentlitteratur som vi haft i tidigare delkurser.  

	  

4.2	  Val	  av	  teori	  
För att bestämma oss för vilka teorier som var mest lämpade att ha med i studien, gick vi 

tillbaka och tittade på vilka teorier vi lärt oss under programmets gång. Vi utgick ifrån vilka 

områden som uppsatsen främst kommer att behandla, vilket var ledarskap och motivation. 

Därmed ansåg vi det mest lämpligt att välja inre och yttre motivation och Maslows 

behovsteori. De två teorierna förekommer ofta då man talar om motivation. Dessutom såg vi 

att andra studier också valt att använda sig av dessa teorier, därmed blev vi ännu mer säkra på 

vårt val av teorier. 	  

	  

4.3	  Forskningsmetod	  
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden. Den kvalitativa 

forskningsmetoden innebär att den som forskar, själv befinner sig i verkligheten som ska 

analyseras. Ahnre och Svensson använder “kvalitativa metoder” som övergripande begrepp 

för att beskriva alla de typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys 

av texter. De redovisar också för de situationer där man med fördel använder sig av kvalitativ 

forskningsmetod (Ahrne & Svensson 2011). 	  

	  

Vi är intresserade av att undersöka ett fenomen där vi vill ta reda på hur manliga respektive 

kvinnliga HR-chefer motiverar sina medarbetare. Målet är att vi vill identifiera upplevelsen 
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kring detta fenomen. Att identifiera upplevelsen innebär att vi vill ta reda på tankar, attityder 

och känslor kring detta. För att identifiera hur detta fenomen upplevs behöver vi använda oss 

av rätt metod. Ett sätt att redogöra för sina upplevelser är att ta hjälp av sina sinnesorgan. 

Detta kan till exempel innebära en språklig redogörelse där du förklara hur du upplever 

någonting. Därmed finner vi att den mest lämpliga metoden att använda för vår uppsats är en 

kvalitativ metod och då med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Genom dessa intervjuer 

kan intervjupersonerna förmedla deras tankar, attityder och känslor kring det fenomen som vi 

valt att studera (Ahrne & Svensson 2011).  	  

	  

Genom att använda sig av kvalitativ metod får man fram kvalitativ data som även kallas för 

mjuk data. Mjuk data får vi fram genom metoder så som intervjuer, observationer och 

textanalyser. Vår undersökning följer en deduktiv ansats vilket innebär att vi följer ett 

teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket består av motivationsteorier. Detta innebär att vi 

utgår från dessa teorier när vi analyserar vårt empiriska material. Motsatsen skulle vara en 

induktiv ansats. Då hittar man teorier utifrån sitt empiriska material (Ahnre & Svensson 

2011). 	  

	  

4.4	  Intervjumetod	  
Av de olika kvalitativa metoderna som finns för att samla in sitt empiriska material har i valt 

att använda oss av den vanligaste, nämligen intervjuer. Det finns olika typer av intervjuer och 

det finns en svårighet i att dra en gräns mellan de olika typerna (Ahrne & Svensson 2013). 

När vi konstruerar intervjuerna följer vi den semistrukturella modellen. Det positiva med 

modellen och anledningen till att vi väljer just semistrukturerade intervju som metod är för att 

man här får möjlighet att variera sina frågor. Från grunden följer man ett färdigt konstruerat 

frågeschema och under tidens gång har man möjlighet att ändra ordning och ställa följdfrågor. 

Att ha möjligheten att göra detta är viktigt för oss då vår intervju har ett specifikt syfte. Vi kan 

uppnå detta syfte genom att ställa följdfrågor där vi anser att vi får intressanta och relevanta 

svar (Bryman, 2011). 	  

	  

Vid intervjutillfällena så åkte vi ut till informanternas arbetsplats och höll intervjuerna på 

respektive företag. Intervjuerna tog som beräknat ungefär trettio minuter. För att få ut så 
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mycket som möjligt av den knappa tid vi hade, skickade vi ut frågorna till informanterna 

innan intervjun så varje person var väl förberedd med givande svar. 	  

	  

4.5	  Utformning	  av	  frågor	  
Utformning av frågor har en stor betydelse för vad man kommer samla in för empiriskt 

material. Samhällsvetaren Bryman anser att för att en intervju ska vara givande gäller det att 

man frågar om rätt saker. För att klargöra vilka frågor vi ville ha med i vårt frågeformulär 

började vi med att fråga oss vilket syfte vi har och vilka frågeställningar vi ville besvara på i 

studien. Som tidigare nämnt så är syften med studien att ta reda på hur HR-chefer motiverar 

sina medarbetare i arbetet. Därmed handlar våra frågor om ledarskap och motivation. 

Frågorna är utformade som öppna frågor, vilket kommer leda till att vi får informanternas 

egna svar och eventuellt upptäcka nya vyer. Genom att ställa öppna frågor, får informanten 

säga det hen tycker är av betydelse. Viktigt är att man fokuserar på rätt saker när man 

konstruerar intervjufrågorna. En intervju tar ofta längre tid än vad man tror, därmed är det 

bättre att man har med få och genomtänkta frågor (Bryman, 2011).	  

 

För att inspireras har vi tittat på andra frågeformulär som hanterar ungefär samma ämne. 

Dessutom skickade vi våra frågor till en av våra informanter som erbjöd sig skicka feedback 

på dem. Det resulterade i att vi formulerade om och tog bort en del frågor. Informanten 

förstärkte det Bryman presenterar, att fråga sig vilken information man vill åt och sedan 

konstruera relevanta frågor. Därmed reducerade vi vårt frågeformulär och tog bort onödiga 

personliga frågor och fakta frågor som inte är relevant för vår studie och syftet. Det slutgiltiga 

frågeformuläret kom att innehålla färre öppna frågor med fokus på ledarskap och motivation 

(Bryman, 2011). Dessa går att finna som en bilaga i slutet av uppsatsen.  

 

Vi är dock medvetna om att denna informant kan ha styrt intervjufrågorna i en riktning som 

hon själv föredrog och tagit bort frågor endast för att hon inte velat svara på dem, det hade 

varit bättre att ta feedback från någon som inte skulle bli intervjuad. Men vi valde ändå att 

använda oss av hennes feedback då vi tyckte v fick mycket relevanta tips. 	  
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4.6	  Urval	  	  
Det första som styr vilka som ingår i ens urval är forskningsfrågan. I vår forskning är vi 

intresserade av att studerar HR-chefer och vill identifiera skillnaden på manliga respektive 

kvinnliga HR-chefers ledarstil och hur de motiverar sina medarbetare i arbetet. Därmed blir 

det givet att det är just dessa grupper vi vill intervjua. När man utför en kvalitativ studie finns 

det vissa saker man ska tänka på i valet av informanter. Ahrne och Svensson (2013) kallar 

detta för tvåstegsurval. Vår studie behandlar ett samhällsproblem, därmed blir det första steget 

att vända sig till rätt organisationer. Vi vänder oss därmed till större organisationer som har en 

HR-avdelning eller en HR-ansvarig. Nästa steg blir här att vända sig till rätt personer med rätt 

arbetsuppgifter. Vi vill att våra informanter ska ta hand om uppgifter som behandlar ansvar 

och uppgifter kring personal, därmed vänder vi oss direkt till HR-cheferna på företagen 

(Ahrne & Svensson 2011). 	  

	  

För att hitta rätt organisationer och informanter till vår studie har vi tagit hjälp av personliga 

kontakter. Vi vände oss till våra föräldrar som har lång erfarenhet av arbetslivet och ett stort 

kontaktnät. Vi frågade dem ifall de kände några som arbetar som HR-chefer och bad sedan 

om deras kontaktinformation. Vi fick tag på två kvinnliga HR-chefer samt två manliga HR-

chefer. Alla fyra valde att ställa upp. Vi har kort sagt använt oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Detta innebär att informanterna är personer som finns tillgängliga för oss 

(Bryman, 2011).	  

	  

Hur många man behöver intervjua i en kvalitativ undersökning är väldigt olika. Det finns 

stora svårigheter med generaliserbarheten i kvalitativa undersökningar så urvalet är mindre än 

i kvantitativa. Vi ville därför påvisa hur Hr-chefer kan gå till väga för att motivera sina 

anställda och vilka ledarstilar de kan ha, snarare än att generalisera till alla HR-chefer. Tanken 

i kvalitativa undersökningar är ändå att man intervjuar så pass många att materialet är relativt 

oberoende av enskilda individers personliga uppfattningar. Ahrne och Svensson (2011) 

rekommenderar att ha ungefär sex stycken informanter. Vi hade i avsikt att intervjua sex 

stycken HR-chefer. Men i och med att vi har ont om tid valde vi att stanna vid fyra intervjuer. 

Dessutom fick vi endast tag på fyra stycken HR-chefer vilket blev det avgörande för att vi 

nöjde oss med att intervjua två manliga respektive två kvinnliga HR-chefer. Det positiva med 
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kvalitativa studier är att man inte behöver bestämma hur många intervjuer man ska göra 

innan, utan känner man en mättnad så kan man stanna där. Vi upplevde efter att ha intervjuat 

våra fyra informanter att intervjuerna var givande och fyllda med intressanta svar. Svaren från 

informanterna var dessutom väldigt lika varandra, därmed kände vi en mättnad och att vi fått 

den information vi behövde. Två till intervjuer hade troligtvis inte gjort någon skillnad för 

studiens slutresultat (Ahrne & Svensson 2011). 	  

	  

Vår första informant var en manlig HR-chef för ett stort hotell i Sverige. Han är tidigare 

utbildad ingenjör och har även varit yrkesofficer innan han blev personalvetare och började 

jobba inom HR. Vår andra informant var en kvinnlig HR-chef på ett stort konsultföretag med 

huvudområde rekrytering och konsultuthyrning. Hon är utbildad personalvetare. Informant tre 

arbetar som HR-chef på en storbank i Sverige. Han är från början utbildad till civilingenjör 

och har tidigare varit finanschef. Vidare fann han ett intressera för HR och sadlade om till 

HR-chef inom samma organisation. Vår fjärde och sista informant arbetar i nuläget som 

konsult men har tidigare varit HR-chef på ett kläd och textil företag, därefter ett större 

möbelföretag. Även hon är utbildad civilekonom, men har också en kandidatexamen i 

psykologi och är dessutom utbildad beteendevetare.  

	  

4.7	  Analysmetod	  
När man genomfört sina intervjuer och transkriberat till intervjusagor ska man bearbeta sitt 

material för att ta ut det som är relevant för studien och ta bort överflödig information. 

Bearbetningen bör genomföras noggrant och man ska bryta ner sitt material så att man tillslut 

kan hitta mönster och dra slutsatser (Fejes & Thornberg 2009).  

För att analysera vårt empiriska material har vi lagt fokus på att tolka och förstå det som är 

viktigt i våra intervjusagor och informanternas egna upplevelser kring fenomenet, då vi vill 

veta hur HR-cheferna upplever vårt studerande fenomen. Med våra intervjusagor kan vi alltså 

identifiera HR-chefernas upplevelser kring vårt studerande fenomen, hur HR-chefer motiverar 

sina medarbetare i arbetet (Fejes & Thornberg 2009).  	  

	  

För att få ner vårt empiriska material till ett resultat och därmed få svar på vår frågeställning 

började vi med var att skriva ut våra transkriberingar. Det underlättade att ha dem utskrivna 



27	  

	  

på papper, så att vi enkelt kunde stryka under och ringa in det vi fann intressant. Vi jämförde 

intervjuerna med varandra och tittade efter liknande svar och upprepningar. Vi strök under det 

som vi ansåg vara svar på våra frågor för att sedan sammanställa detta till olika teman. Våra 

teman vilket även är vårt resultat presenteras i resultatdelen.  

	  

4.8	  Forskningsetik	  
När man forskar är det viktigt att man följer de fyra etiska kraven. Bryman presenterar i 

Samhällsvetenskapliga metoder vilka dessa fyra krav är. Det första kravet heter 

informationskravet och innebär att man informerar alla inblandade om undersökningens syfte 

och de moment som ingår. Viktigt är även att man förklarar att medverkan är helt frivillig och 

att man får hoppa av när man vill (Bryman, 2011). För att försäkra oss om att vi uppnått detta 

krav har vi mejlat våra informanter och presenterat vår undersökning och dess syfte och frågat 

ifall de är intresserade av att medverka. 	  

	  

Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att deltagarna själv har rätt att bestämma om de 

ska medverka. Är någon minderårig ska man även höra med föräldrarna (Bryman, 2011). 

Ingen av våra informanter är minderåriga. Därmed samtycker de sin medverkan då de tackar 

ja till oss via mail eller telefonsamtal.	  

	  

Det tredje kravet man bör uppfylla för att undersökningen ska vara etiskt korrekt är 

konfidentialitetskravet. Med detta menas att alla uppgifter som vi får in via informanterna ska 

behandlas med konfidentialitet. Alltså att inga obehöriga ska kunna komma åt materialet 

(Bryman, 2011). 	  

	  

Sist har vi nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att det material som man samlar in endast 

får användas till det syfte som vi presenterat för dem när informanterna samtyckte sin 

medverkan. Vi har därmed endast tillåtelse att använda vårt empiriska material till att besvara 

vårt syfte, vilket är att se hur manliga respektive kvinnliga HR-chefer motiverar sina 

medarbetare i arbetet (Bryman, 2011).  
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4.9	  Reliabilitet	  och	  Validitet	  
Ahrne och Svensson beskriver hur hög tillförlitlighet handlar om att personen som läser 

uppsatsen ska tro på det som står, forskningen måste vara trovärdig. När man läser en uppsats 

får man förlita sig på att forskaren faktiskt har gjort alla de undersökningar som de påstår sig 

ha gjort. Tillförlitligheten kan vara ännu mer betydande i kvalitativ forskning då den kan 

tyckas vara mindre bevisbar än den naturvetenskapliga och kvantitativa forskningen (Ahrne & 

Svensson, 2011).	  

	  

Ahnre och Svensson anser att den kvalitativa forskningen måste skapa trovärdighet på andra 

vis än via laboratorier, tabeller och signifikans. Enligt dem kan man med transparens och 

triangulering skapa tillförlitlighet i en kvalitativ forskning. Transparens innebär att man med 

en tydlig beskrivning av forskningsprocessen kan öka tillförlitligheten för studien. Detta har 

vi försökt göra genom att ha en omfattande metod del i uppsatsen, där vi beskriver hur vi gått 

tillväga under varje process. Dessutom har vi i varje avsnitt med ett stycke om varför det vi 

tar upp är relevant för just vår studie (Ahrne & Svensson, 2011).  	  

	  

Andra metoden för att öka tillförlitligheten är triangulering. Triangulering innebär att man 

använder sig av olika metoder när du studerar ditt fenomen. Dessa metoder kan till exempel 

vara olika data, teoretiska perspektiv och annan forskning. Vi har valt att studera vårt 

fenomen utifrån två motivationsteorierna och presenterar forskning som behandlar samma 

område. Detta medför att tillförlitligheten till vår studie stärks (Ahrne & Svensson, 2011). 	  

	  

Ahrne och Svensson menar att reliabiliteten i stor utsträckning handlar om hur generaliserbar 

studien är. Att kunna generalisera innebär att ditt resultat av studien ska kunna överföras på 

liknande studier. En kvalitativ studie är ofta svår att generalisera till hela populationen då man 

ofta studerar en mycket mindre grupp än vad man gör i en kvantitativ studie. Då det råder en 

svårighet i att kunna generalisera sina kvalitativa studier, menar forskare som bedriver 

kvalitativ forskning att deras studier visar exempel på hur det kan se ut. Att resultatet man 

kommer fram till alltså är ett exempel på hur det kan se ut. Vi har därmed samma intention 

med vår studie, vilket är att påvisa ett exempel på hur HR-chefer kan komma att motivera sina 

medarbetare i arbetet (Ahrne & Svensson, 2011). 	  
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Ahrne och Svensson menar att för att ens studie ska ha hög validitet så ska man undersöka sitt 

fenomen med rätt verktyg (Ahrne & Svensson, 2011). Viktigt är att du frågar efter rätt saker. 

Vårt mätinstrument är våra intervjuer. Detta innebär att det är viktigt att vi ställer rätt frågor 

för att få ut rätt svar. Vårt syfte är som tidigare nämnt att ta reda på hur HR-chefer motiverar 

sina medarbetare i arbetet. Våra stora teman i uppsatsen kom därför att bli motivation och 

ledarskap. Därmed så är det just dessa två ämnen som våra intervjufrågor kom att behandla. 

För att vara extra säkra på att vi ställde relevanta frågor för vår frågeställning fick vi förmånen 

att skicka våra frågor till en av informanterna. Hon gav oss tips om vad som var onödigt att ha 

med och vad som var bra för oss att ha med. Detta tror vi bidrog till att validiteten för studien 

stärktes. 	  
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5.	  Resultat	  och	  analys	  	  	  
I detta kapitel redovisas vilka resultat vi kom fram till och hur vi har analyserat vårt empiriska 

material. Vi har använt oss av den hermeneutiska analysmetoden för att komma fram till ett 

resultat. I den hermeneutiska analysmetoder får man ner sitt empiriska material genom att 

koda, göra scheman, finna upprepningar och identifiera det som berör informanten (Ahrne & 

Svensson 2011). Resultatet presenteras i olika teman som vi urskilt under analysprocessen. 

Dessa teman ger svar på de frågor som vi presenterade i början av uppsatsen. Därmed ska vi i 

denna resultat- och analysdel besvara på vår frågeställning och i och med det uppnå vårt syfte 

med studien. 

	  

5.1	  Situationsbaserat	  ledarskap	  
De fyra HR-cheferna som vi intervjuade var alla eniga om att den bästa ledarstilen i dagens 

verksamheter är situationsbaserad ledarstil. Därmed var det den ledarstilen som alla fyra 

identifierade sig med. Informanterna föredrar den situationsbaserade ledarstilen då den ger 

utrymme för maximal prestation hos medarbetarna. Varför den leder till maximal prestation är 

för att HR-cheferna då ser alla medarbetarna som olika individer och ser att de har olika 

förutsättningar. Därmed blir det deras uppgift att skapa dessa individuella förutsättningar för 

sina medarbetare. Behoven hos medarbetarna styr därmed hur HR-cheferna ska bedriva sitt 

chefskap. Två av informanterna beskriver här hur de identifierar sig med den 

situationsbaserade ledarstilen:	  
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... jag anpassar mig efter individen, och då pratar man om någonting som kallas för 

situationsbaserat ledarskap (Informant två).	  

	  

Vi jobbar egentligen mycket med situationsbaserat ledarskap, så jag skulle nog säga att jag 

följer det ganska väl...  (Informant ett).	  

	  

Det HR-cheferna hade gemensamt var även att de alla såg sig själva som någon slags 

vägledning för medarbetarna. De förmedlar ofta kontexten, men ger förtroende för sina 

medarbetare att komma fram till tillvägagångssättet själva. Ingen av dem ansåg att detaljerna 

var någonting de skulle lägga sig i, utan deras uppgift var främst att finnas där som hjälp och 

stöd när de behövdes. Informant ett och tre beskriver följande:  

	  

Jag är inte rädd att låta andra misslyckas, backar upp dem när det behövs och då vågar de 

också visa framfötterna om dem vet att jag backar upp dem när det behövs (Informant ett).	  

	  

... jag lägger lite vikt vid detaljerna… jag försöker ge kontext eller ramen, sen har jag väldigt 

stort förtroende för att dom själva kan komma fram till hur dom ska göra saker och ting 

(Informant tre).	  

	  

Det citaten speglar är att HR-cheferna ansåg att de bar ansvaret för att medarbetarna skulle nå 

de uppsatta målen och att motivera sina medarbetare. Därmed ingick det i deras ledarskap att 

ge rätt instruktioner och rätt stöd för att medarbetarna ska lyckas. Det är chefens ansvar att 

sätta rimliga mål och se till att medarbetarna tar sig dit. För att lyckas med detta blir det 

viktigt att chefen lyckas förmedla insikten om vikten i medarbetarnas jobb. Eller som 

informant två formulerar det: 	  

	  

… sen är det viktigt att jag liksom sätter mål som är rimliga och nåbara och att man följer upp 

dem (Informant två).	  

	  

HR-cheferna anser även att det var viktigt att de själva visar ett gott föredöme för 

medarbetarna. De ska förmedla en teamkänsla och se till att alla jobbar mot samma vision och 

mål. Detta görs genom att alla är engagerade i det som händer. För att cheferna ska kunna 
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förmedla detta bör de förstå verksamheten, individerna inom den, samt marknaden. En chef 

ska ha förmågan att se hur marknaden förändras och därmed se hur verksamheten kommer att 

förändras. En förändrad verksamhet öppnar upp för nya utmaningar för de anställda och 

därmed blir det chefens jobb att se till att skapa förutsättningar för medarbetarna att vara 

förberedda inför dessa förändringar. Informant fyra anser följande om hur ett ledarskap ska gå 

till: 	  

... Jag tycker att ett ledarskap är då man är ett föredöme, involverar andra, skapar utrymme för 

andras kreativitet (Informant fyra).	  

	  

Det som redovisas ovan är att den ledarskapsstilen som HR-cheferna kan identifiera sig med 

stämmer bra överens med vad tidigare forskning anser vara ett bra ledarskap. Christerson 

(1999) nämner i tidigare forskningen att samhället idag är under ständig förändring och att 

chefskapet därmed förändras och utvecklas. Därmed blir det rimligt att bedriva ett 

situationsbaserat ledarskap då det går ut på att man anpassar sig efter individen då individen 

är en del av det förändrade samhället.	  

	  

Christersons (1999) forskning om ledarskap säger även att chefspositionen är en roll som du 

gör dig förtjänt av. Detta visar sig även i vårt resultat då HR-cheferna själva anser att 

chefsrollen ibland underskattas och att medarbetare ibland inte tror att chefer gör någonting. 

Våra informanter är exempel på att så inte är fallet, utan att det ligger hårt arbete bakom och 

att ju högre upp du kommer som chef, desto tuffare blir arbetet. 	  

	  

Den tidigare forskningen trycker även på att en viktig egenskap hos dagens chefer är att de ser 

till sina anställdas behov, att man ser till deras kompetens och engagerar dem. Detta är även 

någonting som vi kan identifiera hos våra informanter då de anser sig bedriva en 

situationsbaserad ledarstil. Den går just ut på att se till individernas individuella behov för att 

bäst kunna motivera och engagera dem. Den situationsbaserade ledarstilen kan även kopplas 

till den relationsorienterade dimensionen av ett ledarskap som Alvesson och Sveningsson 

(2010) presenterar. Detta visar sig genom att båda är människocentrerad och lägger stor vikt 

vid medarbetarnas behov. De båda ger dessutom utrymme för uppmuntran och möjliggör för 

arbetstillfredsställelse. Vidare kommer vi in på hur situationsbaserat ledarskap kan kopplas 
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ihop med Maslows (1970) behovsteori. Fokus ligger som sagt vid medarbetarnas behov. 

Samma strävan har man i behovsteorin där det viktiga är att tillfredsställa bristbehoven innan 

du kan fokusera på växtbehoven. 	  

	  

Informanterna talar om hur marknaden förändras och hur förutsättningarna förändras för 

medarbetarna. Detta är någonting som man bör ha under kontroll då de påverkar 

medarbetarnas motivation. Detta instämmer på vad Nilsson (2011) talar om då han menar att 

human resource development handlar om utveckling och förändringsarbete, vilket leder till 

ökad motivation.  	  

	  
5.2	  Vilja	  och	  ambition	  	  
Informanterna var alla eniga om att motivation handlar om en energi och en drivkraft att vilja 

lyckas. Motivation för HR-cheferna innebar att personen i fråga utför någonting för att han 

eller hon vill och inte på grund av att man “måste”. Att känna sig motiverad kommer av att du 

känner en inre drivkraft och ambition att åstadkomma någonting. Informanterna var även 

överens om att pengar idag inte är den drivande faktorn för att öka motivation. Pengar 

motiverar människor till en viss grad. Viktigt är att man känner sig rättvist betald, men 

upplever man detta, är inte pengar längre en motivationsfaktor. I detta läge är det inre faktorer 

som blir det avgörande. Två av informanterna uttrycker följande om hur viljan spelar in och 

att pengar inte alltid är den avgörande faktorn. 	  

	  

Att ha en vilja att göra något, att ha en ambition att göra något, inte för att man måste utan för 

att man vill. Ju högre den faktorn är ju mer motiverad är man (Informant ett).	  

	  

... pengar inte är den bidragande faktorn när man kommer över en viss nivå, på belopp. Och 

när det kräver tankeverksamhet så funkar inte pengar som motivation (Informant tre).	  

	  

Informanterna menar att viljan och ambitionen att utvecklas är den mest bidragande faktorn 

till motivation och att pengar kommer sekundärt. Det som HR-cheferna anser vara motivation 

stämmer i hög grad överens med vad tidigare forskning säger om motivation. Informanterna 

talar mycket om motivation som inre vilja. Detta stärker Christersons (1999) forskning som 
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säger att en person som inte har viljan att göra någonting bra, inte heller kommer göra det bra. 

Den inre viljan blir alltså a och o för att man ska vara motiverad nog att utföra uppgiften. 	  

Den inre viljan som HR-cheferna talar om som är så viktig hos medarbetarna kan man även se 

tydliga liknelser med Deci och Ryans (2000) teori om inre motivation. Enligt deras teori 

innebär en inre motivation att man gör någonting av glädje och tillfredställelse. Du utför 

någonting för din egen skull. Pengar är som sagt inte en lika stor motivationsfaktor idag. 

Därför är en högre lön inte alltid det rätta att locka med. Lönen kan ses som en yttre 

motivation som är motsatsen till inre motivation i Deci och Ryans motivationsteori. Den yttre 

motivationen kan exempelvis innebära belöning, men den har som sagt inte lika stor betydelse 

för motivationen. 	  

	  

5.3	  Arbetsglädje	  och	  syfte	  	  	  
Av erfarenheter ansåg HR-cheferna även att motivation handlar om att man ska känna en 

arbetsglädje. Att känna sig motiverad kommer av att man trivs och tycker om sitt jobb. 

Känner man en glädje för sitt jobb och själva arbetsuppgiften och tycka om det man gör, 

känner man även en större motivation. Motivation är känslan av att du är bra på någonting. En 

större arbetsglädje leder till större effektivitet, vilket leder till en större motivation. Informant 

fyra uttrycker följande angående detta:  	  

	  

Motivation handlar ju om arbetsglädje, att du tycker om ditt jobb. Det handlar om att du vill 

göra, vill utvecklas (Informant fyra).	  

	  

Citatet från informant fyra definierar just arbetsglädje som en del av motivation. Detta stärker 

Christersons (1999) forskning om motivation som säger att det viktigaste idag för vuxna 

människor är att de anser att det de håller på med är kul. Om vuxna inte uppskattar eller 

känner en glädje i det de gör, kommer hens prestation att bli sämre och därmed bli mindre 

motiverad i sitt arbete. 	  

	  

HR-cheferna definierade även motivation som en känsla, att man känner att man har ett syfte 

med det man gör. Detta innebär att deras medarbetare ska se ett högre syfte i sina 

arbetsuppgifter. Dagens generation är väldigt måna om samhället och därmed innebär 
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motivation för många att de kan känna att det de gör, innebär en förändring eller en påverkan 

på samhället. De vill se att det händer någonting och veta vart de är på väg. Informant tre talar 

om hur tankarna går hos medarbetarna om att känna ett högre syfte med sitt arbete:	  

	  

Alltså syftet, man måste förstå varför jag gör det här, det måste finnas ett syfte med det jag gör 

(Informant tre).	  

	  

Det HR-cheferna menar med att motivation innebär är att man ska känna ett högre syfte med 

det man gör, och att det kan ha en påverkan på samhället. Kan vi koppla till Christersons 

(1999) forskning som talar om att motivation handlar om att det man gör, ska ha en betydelse 

för andra. Att det är en drivkraft. Christerson menar att dagens generation motiveras av att 

göra någonting som de vet kan påverka framtiden. Därmed blir det så oerhört viktigt att 

verksamheter skapar gemensamma syften som medarbetarna kan relatera till och vill nå. Detta 

kände våra informanter igen och de ansåg att detta var någonting de behövde jobba på. De 

ansåg att syftet med det man gör i verksamheten ska vara någonting som alla känner av och 

vill vara delaktiga i. 	  

	  

Resultatet av vårt empiriska material visar även på kopplingar till de teorier vi valt att se vår 

studie utifrån. HR-cheferna anser att pengar inte är den avgörande motivationsfaktorn, utan att 

den endast motiverar medarbetarna till en början. Man vill känna sig rättvist betald, efter det 

spelar inte summan roll längre. Därefter är det som tidigare nämnt inre faktorer som glädje 

och syfte som är av betydelse. Detta anser vi kan kopplas till Maslows (1970) behovstrappa. 

Maslows behovstrappa delas in i två dimensioner. Det första kallas bristbehov, vilket innebär 

de behov som behandlar ens överlevnad och trygghet. Dessa måste uppnås innan man kan 

övergå till att tillfredsställa de intellektuella behoven, vilket behandlar ens 

självförverkligande. Vi menar alltså att lönen kan kopplas till ens bristbehov, då lönen enbart 

medför att man känner sig motiverad tills man känner en trygghet. Därefter vill man uppnå 

självförverkligande. Självförverkligande kan innebära att man känner ett syfte med det man 

gör. 	  
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Informanterna ansåg som tidigare nämnt att motivation handlade om att man gjorde någonting 

på grund av ens inre drivkrafter. Detta stämmer överens med det som Deci och Ryan (2000) 

talar om när de redovisar sin teori om inre motivation. Deci och Ryan menar att man 

motiveras av inre drivkrafter, man vill utvecklas. Den inre drivkraften innebär att du utför 

någonting för att det ger dig tillfredställelse och glädje 	  

	  

5.4	  Kommunikation	  och	  feedback	  
Informanterna är överens om att motivation är någonting individuellt. Alla ens medarbetare är 

olika individer, vilket innebär att de motiveras av olika saker. Det är just därför som de alla 

fyra använder sig av ledarskap som liknar situationsbaserat ledarskap. Därmed blir en av 

deras viktigaste uppgift som HR-chef att identifiera vilka dessa motivationsfaktorer är hos de 

olika individerna. Det krävs alltså att cheferna identifierar dessa för att kunna ge dem 

förutsättningarna till att göra ett effektivare jobb. Alla individer har sin grad motivation och 

det blir HR-chefens jobb att hålla den uppe. Informant ett uttrycker sig följande: 	  

	  

Ja, alltså, och jag kan ju ge vissa förutsättningar, trycka på vissa punkter som ledare, kan 

bekräfta och belöna och uppmärksamma, men jag kan inte skapa grundmotivationen, den 

måste du ha med dig själv (Informant ett).	  

	  

För att HR-cheferna ska kunna ge rätt förutsättningar och identifiera de individuella 

motivationsfaktorerna är den bästa metoden genom kommunikation. Informanterna tar hjälp 

av bland annat medarbetarsamtal för att där kunna ge medarbetaren chansen att ventilera och 

redovisa för hur ens tankar går. Det är alltså viktigt att cheferna uppmärksammar 

medarbetarna och deras behov. Genom att gå igenom hur nuläget ser ut och se till vart 

personen vill, så kan medarbetare och chef tillsammans hitta en drivkraft och motivation hos 

personen i fråga. Medarbetaren ska känna att hen själv har någonting att säga till om. En av 

informanterna uttrycker sig följande om vad de talar om på medarbetarsamtalen:	  

	  

... vi pratar lite grann om nuläget, var dom befinner sig just nu, och sen framtid var dem är på 

väg (Informant två).	  
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En av de viktigaste anledningarna till att ha medarbetarsamtal är för att cheferna ska ha 

möjlighet att ge feedback till sina medarbetare. Feedback kan ges både som positiv och 

konstruktiv feedback. För att den ska vara givande krävs det att den ges tätt inpå själva 

händelsen.  Feedback kan vara svårt att ge då många tar illa upp vid konstruktiv feedback. 

Därmed är det viktigt att ge mycket positiv feedback, genom beröm och bekräftelse. Dock är 

det viktigt att kunna ha en rak kommunikation, då det i längden är ett vinnande koncept. 

Feedback ska dock inte enbart förekomma vid medarbetarsamtal, utan viktigt är att den 

kommer kontinuerligt. En öppen feedbackkultur leder till mycket ventilerande vilket i sin tur 

leder till att folk känner sig involverade. Detta medför en kultur med utrymme för utveckling 

och därmed stärkt motivation. Informant tre förklarar här hur hen använder sig av feedback. 	  

	  

Så att försöka att ha en kontinuerlig dialog i hur de vill utvecklas. De är de att ge feedback, att 

iaktta. Jag har också insett att ju mer positiv feedback man ger, desto lättare är det att ge 

negativ feedback (Informant tre).	  

	  

De motivationsfaktorer som vi kunnat identifiera utifrån våra intervjuer stämmer överens med 

hur tidigare forskning har sett ut. HR-cheferna tar upp att de anser att kommunikation är 

oerhört viktigt för att medarbetarna ska motiveras. En av anledningarna till att kommunikation 

är så viktigt är för att de ger möjlighet för ventilation mellan chef och medarbetare. 

Ventilationen bidrar till trygghet, öppenhet och ett influerande av varandra. Och detta är även 

någonting som Hiam (2006) presenterar i sin forskning.  Hr-cheferna stärker med andra ord 

Hiams teori om att kommunikationen mellan medarbetare och chef ökar motivationen då 

chefernas engagemang kan smitta av sig på medarbetarna. 	  

	  

Kommunikation ger även möjlighet till att ge feedback. Feedback är också en viktig 

bidragande faktor som Hiam talar om. HR-cheferna använder sig av feedback för att involvera 

och ge utrymme för utveckling till sina medarbetare. Av samma anledning anser Hiam (2006) 

att feedback är viktigt. Hiam anser att feedback ger möjlighet till ventilation och stimulation 

vilket leder till att medarbetaren vill förbättra sin arbetsprocess och sina resultat. 	  
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5.5	  Delaktighet	  och	  påverkan	  
Medarbetarna vill känna sig delaktiga och känna att de kan påverka. Därför är en metod att 

öka motivationen att låta dem få chansen att komma med sina idéer. Även ifall någonting 

redan är beslutat, ska man ge dem chansen att yttra sig. Deras känsla av att de kan påverka 

leder till större ansvarstagande och motivation. I verksamheterna som vi besökt så visade det 

sig även att gemenskapen är en betydande motivationsfaktor. Genom att satsa på kulturarbete 

genom samarbete mellan olika team inom verksamheter har gränser luckrats upp. Klimatet har 

blivit mjukare, gladare och de känner sig mer delaktiga. Detta ökade välmående och glädjen 

inom verksamheten ledde till högre motivation. Gemenskap och att få ingå i en grupp skapar 

en trygghet hos individer. Trygghet leder därmed till att man vågar ta för sig, känner tillit och 

vågar ta hjälp av andra. Därmed kan man lära sig av varandra och utvecklas som individ. 

Detta leder till ökad motivation. Ett sätt att skapa en gemenskap är genom personalfester, eller 

annan aktivitet utanför kontoret. Två av informanterna uttrycker sig följande om hur de går 

tillväga för att skapa gemenskap och vikten att känna gemenskap:	  

	  

Vi gör otroligt mycket aktiviteter tillsammans för att öka motivationen, vi firar framgångar när 

det går bra, vi sticker iväg på en eller två resor per år. Så när vi är sociala så är det väldigt 

uppenbart att folk gillar det dem gör och gillar varandra (Informant två).	  

	  

Det är jätteviktigt del, att skapa en trygghet, att man lär känna varandra och har kul ihop, de är 

jätteviktig (Informant fyra).	  

	  

Citaten visar på hur en känsla av gemenskap leder till välmående och glädje, vilket är en 

motivationsfaktor. De såg att glädje kom från att de kunde känna en gemenskap. Glädje och 

gemenskap är sen tidigare känt som två faktorer som leder till ökad motivation. Christerson 

(1999) presenterar i sin forskning att gemenskap och god sinnesstämning är otroligt viktigt 

och att det är chefens ansvar att skapa detta på arbetsplatsen. Chefen ska arbeta för ett bra 

arbetsklimat. Informanterna anser att en av de motivationsfaktorer som de kan se hos sina 

medarbetare är att de ska känna att de kan påverka. Hiam (2006) säger att det är chefens 

uppgift att involvera medarbetarna och få dem att känna sig delaktiga genom att ställa 
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analytiska frågor. Detta medför att tankeverksamheten ökar och likaså engagemang och 

motivation.	  

	  

Nilsson (2011) tar även upp hur partnerskap är någonting som kan hjälpa till att öka 

motivation och kompetens hos medarbetare. Partnerskap innebär att man arbetar gemensamt 

med någon annan och delar samma mål som denna person. Detta innebär att man ingår i en 

gemenskap. Informanterna är tydliga med att gemenskap är en motivationsfaktor som de kan 

se hos sina medarbetare. 	  

	  

Att delaktighet är en motivationsfaktor kan räknas som en inre drivkraft då det är en känsla av 

gemenskap. Gemenskap är en känsla som kommer inifrån och därmed är det ingenting som du 

kan få av yttre påverkan. Därmed kan vi dra en koppling till Deci och Ryans (2000) teori om 

inre motivation. Att känna delaktighet kan även kopplas till Maslows behovsteori. Att känna 

delaktighet kan leda till att man känner en tillhörighet. Tillhörighet är ett av de 

trygghetsbehoven som ingår i bristbehoven. Bristbehoven är de behov i Maslows teori som 

måste tillfredsställas innan man ska nå självförverkligande. 	  

 
5.6	  Flexibilitet	  och	  frihet	  
En av verksamheterna vi var hos tog bort rätten att få Iphone via jobbet på grund av att de 

skulle spara in pengar. Detta ledde till en stor minskning av de anställdas motivation. Tillslut 

valde de att ge tillbaka rätten, vilket i sin tur då ökad motivationen igen. Samma företag 

satsade även på att byta kontor, till nya, ljusa, fräscha lokaler. Informant ett uttrycker sig 

följande: 	  

	  

Men det där att flytta in i helt nya lokaler är, har höjt motivationen (Informant tre).	  

	  

De nya lokalerna innebär att de anställda inte får egna kontor, utan man har ett skåp för sina 

saker och flyttar på sig beroende på vilken arbetsuppgift man har. Detta anser informant tre 

kommer leda till en ökad motivation då dagens generation kommer kunna få vara mer 

flexibla, vilket är någonting som visat sig att medarbetarna trivs bra med och strävar efter. 

Informanterna är även eniga om att en av de faktorer som höjer motivationen hos 
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medarbetarna är att de får känna sig trygga och fria. Den nya generationen vill gärna ha 

möjligheten att jobba flexibelt och få påverka sina egna arbetsuppgifter. Därmed blir en av de 

viktigaste motivationsfaktorerna att ge dem frihet att få bestämma mycket själva om hur saker 

och ting ska utföras. Cheferna ger kontexten och grunden, sen är resten upp till medarbetaren. 

En av informanterna uttrycker sig följande om vad hen anser om trygghet: 	  

	  

Frihet kontra trygghet, det här med friheten blir allt viktigare (Informant fyra).	  

	  

HR-cheferna tyder på att det är viktigt att man ser till hur individerna vill ha det. Dagens 

generation fungerar så att de vill ha stor flexibilitet och kunna bestämma mycket själva. De 

motiveras av att kunna känna sig trygga och fria. Frihet är någonting som diskuteras och vi 

kan se en koppling till Christerson (1999) då han menar att det är frihet och påverkan som 

verkligen betyder någonting. Frihet leder till tillväxt, som leder till ökad motivation.	  

	  

Att vara motiverad och bli mer motiverad har enligt informanterna att göra med att man 

känner en glädje och ett välmående. Detta är någonting som kommer av inre faktorer, därmed 

kan vi koppla det till Deci och Ryans (2000) teori om inre motivation. Deci och Ryan 

definieras just inre motivation som någonting man gör av glädje och tillfredställelse, därmed 

blir kopplingen väldigt tydlig. 	  

	  

Belöning är någonting som i dagens samhälle inte räknas till en av de stora 

motivationsfaktorerna. Dock så visade det sig på ett av företagen att motivationen sänkts 

markant då de tog bort rätten till att få Iphone av företaget. På grund av den minskade 

motivationen, återinförde man rätten vilket då ledde till ökad motivation. Detta kan vi koppla 

till Deci och Ryans (2000) teori om yttre motivation. Alltså hur yttre påverkan, i detta fall 

belöning, faktiskt har en påverkan på motivationen. 	  

	  

Viktigt som tidigare är sagt är även att medarbetarna ska känna en trygghet. Detta 

trygghetsbehov måste uppfyllas för att personen i fråga ska känna sig motiverad för annat. Att 

känna trygghet kan till exempel innebära att man har en fast anställning. Behov som dessa kan 

kopplas till bristbehoven i Maslows (1970) teori om hans behovstrappa. HR-cheferna 
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använder sig av situationsbaserat ledarskap för att bäst hitta de individuella 

motivationsfaktorerna hos sina medarbetare. För att uppnå bästa resultat och en hög 

motivationsgrad är cheferna måna om att identifiera och ge optimala förutsättningar för att 

medarbetaren ska kunna utvecklas och förverkliga sin fulla potential. Detta kan kopplas till 

Det slutgiltiga steget i Maslows behovstrappa som är självförverkligande.	  

5.7	  Skillnad	  mellan	  kvinnliga	  respektive	  manliga	  HR-‐chefer	  
Utifrån vår studie anser vi att det inte går att säga att det är någon större skillnad mellan 

manliga och kvinnliga HR-chefers tillvägagångssätt för att motivera sina medarbetare. Istället 

anser vi att vi på våra intervjufrågor fick väldigt lika svar när de gällde deras syn på ledarstil 

och deras sätt att motivera sina anställda. 	  

	  

Både de manliga och de kvinnliga HR-cheferna är överens om att de inte kan se en större 

skillnad mellan könen. Finns det en skillnad så beror det på personligheten och inte beroende 

vilket kön man har. De menar att det råder en större skillnad på individer inom könet och att 

det är onödigt att leta efter olikheter mellan könen. Det skulle bara leda till att man får 

stereotypiska bilder av manliga respektive kvinnliga chefsroller, vilket är någonting som vi 

vill komma bort från i dagens samhälle. En av informanterna uttrycker sig såhär:	  

	  

… nej, jag tror det finns skillnader mellan individer och olika personligheter, snarare än om 

den personen är en man eller kvinna. Jag ser inte världen i män eller kvinnor, utan vad är det 

för person (Informant ett). 

	  

Den enda skillnaden som informanterna tycktes finna är vilka förväntningar som finns på de 

manliga och kvinnliga cheferna. Det finns en stereotypisk bild av hur man ska vara, där 

mannen ofta framgår som tuff, medan kvinnan skulle vara mer mjuk. Människor har vissa 

föreställningar på kvinnor och män och vi mäts med olika kriterier. I och med detta så anser 

informanterna att kvinnor därmed kan tendera att ta på sig en hårdare chefsroll än vad de 

egentligen skulle gjort, då de vill leva upp till hur den stereotypiska manliga chefsrollen är. 

De har alltså sett tendenser till att kvinnor som kommer högre upp i hierarkin, får mer hår på 

bröstet och tar till sig ett manligt beteende. En av informanterna uttrycker följande:	  
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Jag tror som så att kvinnor och män har väldigt olika förväntningar på sig, hur de ska vara. 

Och det påverkar liksom bilden av hur de ska vara (Informant fyra).	  

	  

Vår tidigare forskning angående manligt och kvinnligt chefskap säger att det råder skillnader 

mellan män och kvinnor. Dock har vårt resultat utifrån det empiriska materialet påvisat att det 

inte råder några större skillnader. Därmed kan vi inte koppla vårt resultat till tidigare 

forskning. Vi kan heller inte dra några kopplingar till teorierna. 	  

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att utifrån vårt empiriska material har vi fått fram ett 

resultat i teman som svarar på våra frågor som presenteras i inledningen. Vilken typ av 

ledarstil som vi identifierade hos HR-cheferna var situationsbaserat ledarskap. Resultatet är 

inte oväntat utan vi kan dra många kopplingar till den tidigare forskningen. Vad som HR-

cheferna anser att motivation är täcks inom två teman. Dessa teman är ”vilja och ambition” 

samt ”arbetsglädje och syfte”. Även här är resultatet väntat då de stämmer överens med den 

tidigare forskningen. 	  

	  

Vilka motivationsfaktorer som HR-cheferna använder sig av för att motivera sina medarbetare 

täcks av tre teman. Det som informanterna tryckte på här var att man måste se till varje 

individ, i och med att alla motiveras av olika faktorer. De teman som de dock var överens om 

påverkade medarbetarnas motivation var ”kommunikation och feedback”, ”delaktighet och 

påverkan” samt ”flexibilitet och frihet”. Alla dessa områden presenteras i tidigare forskning. 

Det som dock inte var ett väntat resultat är vilka eventuella skillnader som vi kunde identifiera 

mellan de manliga respektive kvinnliga HR-chefernas ledarstilar och i hur de motiverar sina 

anställda i arbetet. Vårt resultat säger att det inte råder någon större skillnad, medan vår 

tidigare forskning anser att det finns en skillnad.  
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6.	  Diskussion	  
	  

6.1	  Studiens	  bidrag	  och	  begränsningar	  
Syftet med vår studie var som sagt att analysera hur manliga HR-chefer respektive kvinnliga 

HR-chefer gick tillväga för att motivera sina medarbetare i sitt arbete. För att göra detta 

konstruerade vi fyra frågor för oss att besvara. Genom att besvara dessa fyra frågor ansåg vi 

att vi täckte huvudfrågeställningen och skulle komma att uppnå syftet med vår uppsats. 

Frågorna löd: 	  

	  

Hur går manliga HR-chefer respektive kvinnliga HR-chefer tillväga för att motivera sina 

medarbetare inom sitt arbete? 	  

	  

- Vilken typ av ledarstil kan identifieras hos HR-chefer?	  

- Vad anser HR-chefer att motivation är?	  

- Vilka motivationsfaktorer använder HR-chefer för att öka motivationen hos sina 

medarbetare?	  

- Tenderar vi att se en skillnad mellan manliga respektive kvinnliga HR-chefer? 	  

	  

Vi anser att vår uppsats kan bidrar med kunskap om vilken typ av ledarstil HR-chefer 

använder sig av. Vidare har vi även besvarat och visat ett resultat angående vad motivation 

innebär och vilka motivationsfaktorer HR-cheferna använder sig av för att motivera sina 

medarbetare. Därmed anser vi att vi med vår uppsats kan bidra inom dessa områden. 	  
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Den frågan som behandlar skillnaden mellan manliga och kvinnliga HR-chefer fick vi ett 

oväntat resultat på. Vi ville se om det fanns en skillnad mellan deras ledarstilar och sitt 

tillvägagångssätt att motivera sina medarbetare. Genom tidigare forskning trodde vi att vi 

skulle identifiera skillnader mellan dem, så blev dock inte fallet. Utifrån intervjuerna anser 

informanterna att det inte råder någon betydlig skillnad. Vi kunde heller inte identifiera några 

stora, betydande skillnader i deras svar på våra frågor. Därmed kan vi enbart bidra på punkten 

om det råder en skillnad och inte vilka skillnader som finns. Trots att resultatet på sista frågan 

inte blev som vi hade tänkt oss, så kan vi med eftertanke tycka att det är ett bra resultat. Att 

HR-cheferna inte ser eller vill se en skillnad mellan manliga och kvinnliga HR-chefer är ett 

steg mot rätt riktning mot att nå en bransch med mindre könsdiskriminering och mer 

jämlikhet. Att se personer istället för att se könen.  	  

	  

Under studiens gång begränsade vi oss själva för att studien inte ska bli allt för omfattande. 

Dessa begränsningar har vi skapat genom att rama in vår studie via teorier och tidigare 

forskning. Med teorier och tidigare forskning skapar man en tydlig riktning för studien. Detta 

innebär att du inte ska avvika från denna riktning och därmed begränsar du din studie. 	  

	  

En av våra informanter hade önskemål om att få vara anonym. Hen ville varken att vi skulle 

presentera vilket företag hen arbetar på eller hens namn. Detta respekterade vi självklart. För 

att inte ha förmycket olika benämningar och för att inte gå emot konfidentialitetskravet, ifall 

någon av informanterna i efterhand skulle inse att hen också ville vara anonym, valde vi att 

inte nämna någons namn eller vilken verksamhet de arbetar på. Detta kan ses som en 

begränsning, men för oss har det inte inneburit några större problem. Resultatet har inte 

påverkats av att informanterna var anonyma.    

	  

6.2	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
I vår studie har vi undersökt hur HR-chefer går till väga för att motivera sina anställda på 

arbetsplatsen. Därefter ville vi även se ifall vi kunde urskilja några skillnader mellan manliga 

HR-chefers respektive kvinnliga HR-chefers ledarskapsstilar. Vi valde att göra en kvalitativ 

studie då vi intervjuade fyra HR-chefer, två manliga och två kvinnliga. Det förslag vi skulle 

ge till vidare forskning är att undersöka samma fenomen, men att eventuellt lägga till fler 
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informanter för att se om resultat då står sig eller ändras/blir något annat – eller liknande. Vi 

ansåg att vi inte behövde fler informanter, utan kände oss mättade. Dessutom hade vi inte tid 

till att intervjua fler. Men vi tror nu i efterhand att om man använder sig av fler informanter 

blir det eventuellt ett annorlunda resultat. Fler informanter skulle innebära att man kan se 

fenomenet ur fler synvinklar, därmed skulle man möjligen kunna identifiera skillnader mellan 

manliga och kvinnliga HR-chefer. Fler informanter hade dessutom inneburit att 

generaliseringsbarheten blivit högre.	  

	  

Det man även skulle kunna göra i fortsatt forskning är att komplettera intervjuerna med en 

eller flera observationer i en kvalitativ studie. En observation tror vi kan bidra med mycket 

intressant empiriskt material. I en observation är det en själv som observatör som identifierar 

sådant som är relevant för ens studie. I en intervju kan man som intervjuare styra intervjun, 

men det är trots allt informanten som bestämmer vad svaren på frågorna är. Våra informanter 

tycker inte att det råder en skillnad mellan män och kvinnors ledarstilar. Men med en 

observation kanske vi hade kunnat identifiera skillnader utifrån vår kunskap från tidigare 

forskning. 	  

	  

Till vidare forskning skulle man även kunna studera samma fenomen fast att använda sig av 

en kvantitativ metod vid utförandet av studien. I en kvantitativ studie har du möjlighet att nå 

ut till många fler informanter utan att du behöver spendera mer tid. Därmed blir ens empiriska 

material väldigt omfattande och resultatet skulle eventuellt bli annorlunda. 	  

 

Sista förslaget till vidare forskning innebär också att du studerar samma fenomen. Det vi dock 

anser att man ska tänka på, är att specificera sitt urval. Vi valde i vår studie att undersöka HR-

chefer generellt. De fyra HR-cheferna arbetade inom olika verksamheter i olika områden. 

Detta innebar att deras yrke såg ganska olika ut, trots att de alla var HR-chefer. Skulle man ha 

ett urval med HR-chefer som kommer från samma bransch, där de har liknande uppgifter, kan 

de även vara lättare att urskilja om de råder skillnad mellan manliga och kvinnliga HR-chefer.  
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6.3	  Tillförlitlighet	  och	  reliabilitet	  
I det stora så fick vi de svar som vi hade väntat oss. Dock så gäller inte det området som 

behandlade skillnaden mellan manliga och kvinnliga ledare. I och med att vi inte fick det svar 

som vi hade förväntat oss på just den delen, så kan man undra om vi har ställt rätt frågor vid 

intervjutillfällena. Detta blir då en fråga angående studiens tillförlitlighet. Har vi använt rätt 

mätinstrument för det vi vill mäta? 	  

 

Inför intervjuerna ansåg vi att vi var tillräckligt förberedda då vi jämfört våra frågor med 

liknande studier och dessutom fått feedback på dem av en av informanterna. Med facit i hand 

när det var dags att analysera, kan man se att det är flera frågor och svar från respondenterna 

som vi inte har haft användning för, som alltså inte bidrar med någonting för vår 

frågeställning. Frågor som dessa skulle man alltså kunna ta bort och istället lägga till andra 

mer relevanta frågor. Om vi kunde ändra någonting nu i efterhand skulle vi lägga till fler 

frågor som behandlar skillnader mellan kvinnor och män. Nu hade vi enbart en fråga om detta 

område och trodde att vi skulle kunna urskilja skillnader mellan könen genom att analysera 

deras svar. Så blev inte fallet. 	  

	  

Angående frågorna och intervjuerna så är vi ändå nöjda med att vi skickade ut frågeformuläret 

till informanterna innan intervjun. Detta innebar att informanterna fick tid att förbereda sig, 

vilket innebar att vi fick genomtänkta och bra svar på frågorna vi ställde. I och med detta 

tycker vi att det är extra synd att vi ställde så mycket irrelevanta frågor.  	  

	  

Reliabiliteten kan också diskuteras för vår studie. Efter intervjuerna ansåg vi att det räckte 

med fyra informanter då vi kunde se att svaren var väldigt lika. Eftersom att tiden var knapp, 

så hann vi inte med fler intervjuer än fyra stycken. Med resultatet i hand kan vi däremot säga 

att det skulle vara bättre om man hade fler informanter. Det vi skulle ändra på i efterhand är 

därför att strukturera om intervjuerna. Bra hade varit om vi hade färre genomtänkta frågor, 

vilket leder till att intervjuerna blir kortare. Detta skulle innebära att vi skulle hinna med att ha 

flera intervjuer med fler informanter. Vi kan inte med vår studie generalisera vårt urval till 

hela populationen. Dock så vill vi med vår uppsats påvisa ett exempel på hur resultatet av vårt 
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studerande fenomen kan komma att se ut.  

	  

6.4	  Resultat	  i	  förhållande	  till	  tidigare	  forskning	  	  
Angående den tidigare forskningen vi presenterar i vår studie så anser vi att den till stor del 

varit relevant. Vi har kunnat se liknelser och kopplat till de flesta områdena som vi har med. 

Dock så redovisar vi ett långt stycke för Ylanders forskning om skillnader mellan manliga och 

kvinnliga ledarsätt. Ylander redovisar för massor av skillnader. I och med att vårt resultat 

säger att det inte finns några större skillnader så har vi inte kunnat koppla till hans forskning 

överhuvudtaget. Med resultatet i hand har vi fortfarande en tanke på att det eventuellt finns 

skillnader mellan manliga och kvinnliga HR-chefer, men att vi har ställt fel frågor och därför 

inte får svar på detta. Vi tror även att det skulle gynnat oss att ha fler informanter i slutänden. 

Men om det är så att det inte råder skillnader som dessa i dagens samhälle, så får vi fråga oss 

om vi valt att ta med fel eller för omodern forskning. Ylanders forskning publicerades år 

1998. Det är trots allt sjutton år sedan dess. Det kan vara så att Ylanders forskning inte är 

aktuell för dagens samhälle. Det skulle kunna förklara varför vi inte kan dra några kopplingar.	  

	  

Vår studie bygger på en deduktiv ansats, vilket innebär att vi studerar vårt fenomen utifrån 

teorier. Vi presenterar teorier som behandlar motivation och behov som ska tillfredsställas. Vi 

har kopplat vårt resultat till både våra teorier. Men den som var mest relevant var Deci och 

Ryans teori om inre och yttre motivation. 	  
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8.	  Bilaga	  1	  
8.	  1	  Intervjufrågor	  
	  
Tema 1 (ledarskap)	  

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur många direkt rapporterar till dig som HR-chef?	  

3. Hur stor del av ditt arbete går ut på att leda eller motivera andra? Ge exempel	  

4. Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil?	  

5. Hur visar det sig i ditt arbete?	  

6. Vilka styrkor har du som ledare?	  

7. Vilka svagheter har du som ledare?	  

8. Tar du mycket hjälp av andra i ditt arbete?	  

9. I så fall, vilka kan du ta hjälp av i ditt arbete?	  

10. Tar du på dig mer ansvar över dina medarbetare än vad som egentligen ingår i dina 

arbetsuppgifter?	  

11. Tenderar du att ta med dig ”jobbet hem”?	  

12. Ser du skillnader mellan manliga och kvinnliga ledare? I så fall vilka? 	  

13. Hu skulle du definiera en bra ledarskapsstil?	  

 

Tema 2 (Motivation) 	  

14. Hur definierar du motivation?	  

15. Vad betyder motivation för dig som ledare?	  

16. Hur tror du att man bäst motiverar en medarbetare?	  

17. Hur motiverar du dina medarbetare?	  

18. Vilket typ av ledarskap anser du är bäst för att motivera dina medarbetare?	  

19. Vilka för och nackdelar ser du med att vara chef gentemot underställd?	  

20. Hur arbetar du för att främja utveckling hos din personal?	  

21. Finns det något du skulle vilja ändra på för att öka motivationen hos dina anställda?	  

22. Kan du ge något exempel på någon konkret åtgärd ni gjort som påverkat motivationen?	  

23. Är det något du vill tillägga som vi har missat	  


