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Abstract 
It has long been a difference in salary between the private and public sector, where the public 

sector has been on a lower salary level. This difference is something that comes naturally and 

that employees have learned to accept. What is it that makes the employee to start working in 

the public sector and what is it that makes them motivated to stay there when there is a clear 

difference in wages. When the limit zone is reached regarding salary and the monetary means 

are not available, could it be other elements that can serve as compensation to motivate 

employees. 

 

The purpose of this paper is to examine whether there is an interaction between intrinsic and 

extrinsic motivators. And if it is possible to maintain an adequate level of motivation through 

intrinsic motivation factors to compensate for the absence of extrinsic motivators. During a 

field study at a public department we investigated what motivates employees, in order to be 

able to identify different motivational elements that may exist in the department. We have 

developed a model with underlying elements that will facilitate the analysis of empirical data. 

The analysis and results show that there is an interaction in which certain elements are more 

important and can compensate each other's deficiencies. 

 

This paper is written in Swedish. 
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II 

 

Sammanfattning 
 

Det har sedan lång tid tillbaka funnits en löneskillnad mellan den privata och offentliga 

sektorn, där den offentliga sektorn har befunnit sig på en lägre lönenivå. Denna skillnad är 

något som faller sig naturligt och som medarbetarna har lärt sig acceptera. Vad är det då som 

gör att medarbetarna börjar jobba inom offentlig sektor och vad är det som gör dem 

motiverade till att stanna kvar när det finns en tydlig skillnad i löneutvecklingen. När då 

gränszonen nås och de monetära medlen inte är disponibla kan det då finnas andra element 

som kan fungera som kompensation för att motivera medarbetarna.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en växelverkan mellan inre och yttre 

motivationsfaktorer. Samt om det är möjligt att upprätthålla en tillräckligt hög motivation med 

hjälp av inre motivationsfaktorer för att kompensera avsaknaden av yttre motivationsfaktorer.  

Vi har genom en fallstudie vid en offentlig avdelning utrett vad som motiverar medarbetarna, 

för att på så sätt kunna identifiera olika motivationselement som kan finnas på avdelningen.  

Vi har arbetat fram en modell med underliggande element som ska underlätta analysen av 

empirin. Analysen och resultat visar att det finns en växelverkan, där vissa element är mer 

betydelsefulla och kan kompensera upp varandras brister.  
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1 Inledning 

 

I dagens samhälle påminns vi ständigt om ekonomiska oroligheter i Europa men även i 

Sverige. De ekonomiska kriserna i Grekland, Portugal och Italien för att nämna några är 

tydliga exempel på detta som påverkar hela världsekonomin. I Sverige tvingas regeringen att 

agera vilket leder till besparingar och nedskärningar inom den offentliga sektorn. Det finns 

tidigare händelser som på nytt aktualiseras, exempelvis de stora besparingarna som skedde 

under 2000-talets början när många arbetstillfällen försvann och budgetåtstramningar 

genomfördes (TT 2008). Löner i offentlig sektor finansieras i stort sett endast av skatter från 

oss medborgare och om vi vill ha låga skatter måste vi vara medvetna om att detta påverkar 

den offentliga sektorn (Carlgren 2013). Den offentliga sektorn har oftast en lägre lön än den 

privata sektorn men det är något som är accepterat i dagens samhälle, de som arbetar inom det 

offentliga är medvetna om dessa skillnader eftersom det länge har varit mindre betalt men 

säkrare anställning och trygghet. Till följd av en allt mer ansträngd finansiering så kan 

löneutvecklingen stagnera inom offentlig sektor där lönen sänks men säkerheten kvarstår 

(Fredelius 2010). Vad är det då som motiverar dem att jobba inom den offentliga sektorn, är 

det möjligheten att påverka och göra något bra för samhället, det trevliga klimatet eller är 

lönen helt enkelt inte det viktigaste. Frågan är om när den minsta lönegränsen är nådd för vad 

de som jobbar inom offentlig sektor tycker är rimligt för deras arbete, är de andra faktorerna 

som samhällsnyttan och en bra arbetsmiljö tillräcklig för att hålla kvar medarbetarna inom den 

offentliga sektorn.  

  

Det blir allt viktigare i svensk förvaltning att kunna motivera medarbetarna när lönerna ligger 

i en gränszon för vad som accepteras bland de anställda. När utrymmet för monetära 

motivationsfaktorerna (yttre) starkt begränsas måste mellanchefen kunna växla till sociala 

motivationsfaktorer (inre) (Vogel & Masal 2012). Hur kan mellanchefen då upprätthålla en 

hög motivation bland sina anställda när de yttre motivationsfaktorerna inte kan tillämpas.  

Vilka förutsättningar har mellanchefen och hur kan växelspelet mellan yttre och inre 

motivationsfaktorerna fungera. Finns det någon möjlighet att få en substituerbarhet mellan 

dessa faktorer, i vilken verkningsgrad kan substitut förhållandet vara en fungerande lösning 

om lönerna och de yttre motivationsfaktorerna är på en minimum nivå.   

 

1.1 Problemdiskussion 

 

Det finns forskning om att skapa motivation, två av de främsta inom motivationsteorierna är 

Abramham Maslow (1943) som främst är känd för sin behovstrappa. Den andra är Frederick 

Herzbergs (1959) som är känd för sin tvåfaktorteori och denna forskning bygger på två 

faktorer baserat på inre och yttre motivation (Utley, Westbrook & Turner 1997). Den 

forskning som finns i nuläget har influerats av Maslow och Herzberg där betydelsen av olika 

motivationsfaktorer har studerats som involverar motivation, arbetsmiljö, personal och 

management (Jinzhao 2007). En överblick av tidigare forskning har visat att resultaten beror 

på skillnader i miljö, kultur och ledarskap (Furnham, Eracleous & Chamorro-Premuzic 2009; 

Rowley 1996). Nedskärningar, besparingar och budgetåtstramningar är något vi inte har sett 

det sista av, det kommer att återkomma även i framtiden i samband med ekonomiska kriser. 

De som blir lidande när medarbetare varslas och den offentliga sektorn får färre medel är 

medborgarna. Om inte skatter höjs och fler intäkter kommer in måste istället det andra ledet 

förändras som alltså är kostnaderna (Vogel & Masal 2012). Senaste forskningen av Park och 
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Rainey (2012) har tagit upp betydelsen av olika motivationsfaktorer och huruvida det är 

möjligt att få en substituerbarhet mellan yttre och inre faktorer. Resultatet visade på att en hög 

inre social mening kunde kompensera brister från yttre faktorer i syfte att uppnå motivation.    

 

Det har gjorts vetenskapliga studier vid offentliga myndigheter i USA där resultatet visade att 

de inre motivationsfaktorerna hade större betydelse än de yttre hos medarbetarna (Crewson 

1997; Houston 2000). Det kan vara svårt för sektionschefen att veta hur medarbetarna 

påverkar varandra ur en motivationsaspekt, om de stöttar varandra, berömmer eller om det 

existerar andra sociala faktorer som kan verka motivationshöjande. 

 

Det finns forskning om motivation inom offentlig sektor i Sverige men den fokuserar mer på 

motivation ur chefernas perspektiv och inte om hur inre och yttre motivationsfaktorer 

påverkar varandra (Berntson, Wallin och Härenstam 2012). Medarbetare kan finna motivation 

av exempelvis en hög lön eller belöningssystem, problem som kan uppstå kring dessa faktorer 

är när monetära belöningar hindrar den sociala meningen och gör individer mer egocentriska 

och endast ser till sin egen prestation (Deci et al 2001; Park & Word 2012).  

 

På grund av detta finner vi ett motiv till att studera en sektionschef i offentlig sektor eftersom 

det hittills studerats förhållandevis lite hur cheferna använder sig av motivationsskapande 

insatser. Är det möjligt för sektionschefen att skapa en balans mellan inre och yttre 

motivationsfaktorer där inre kan kompensera yttre när ekonomiska belöningar inte är möjliga. 

Det har visat sig att individer upplever motivation på olika sätt beroende på livserfarenhet och 

personlighet. Tidigare forskning visar inte hur inre och yttre motivationsfaktorerna samspelar 

med varandra för att kunna kompensera om det ena eller det andra saknas eller begränsas på 

olika sätt. Således kan mellanchefer som arbetar nära medarbetarna påverka produktions 

resultatet genom att ta hand om de motivations problem som kan finnas till en följd av den 

stagnerade löneutvecklingen. 

 

För att se hur de olika motivationsfaktorerna påverkar medarbetarna i en svensk myndigheten 

ska vi genomföra en fallstudie i Sverige. Det kan då vara intressant att studera en svensk 

myndighet och hur de arbetar kring motivation och arbetsmiljö. Behövs alla 

motivationsfaktorer för att uppnå motivation hos medarbetarna eller är det möjligt för en 

organisation att åstadkomma en motiverad medarbetare utan dessa hjälpmedel.  Är det möjligt 

för sektionschefen och medarbetarna inom myndigheten att tillsammans fortsätta upprätthålla 

en hög social mening, vilket i sin tur leder till att monetära belöningar är av mindre betydelse. 

Det kan därför vara intressant för vår studie att studera dessa frågor i relevans till samspelet 

mellan inre och yttre motivationsfaktorer. Det behövs fler studier av hur olika 

motivationsfaktorer kan samspela och ersätta varandra i ett gränsläge då de yttre förfaller och 

uppfattas som alltför svaga.  

 

Vi vill bidra till ökad förståelse av hur olika motivationsfaktorer kan samspela för att uppnå 

en tillräckligt hög motivationseffekt då vissa yttre faktorer som lön inte längre står till 

förfogande. Vår studie har genomförts på en avdelning vid en offentlig myndighet i Borås, 

Sverige. Hela myndigheten innefattar cirka 200 anställda och avdelningen där studien har 

genomförts består av cirka 20 medarbetare. Hur kan sektionschefen arbeta med växelspelet 

mellan yttre och inre motivationsfaktorer då en offentlig myndighet inte kan använda sig av 

yttre motivationsfaktorer som motivations verktyg, genom ökade löner, bonusar etcetera.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en växelverkan mellan inre och yttre 

motivationsfaktorer. Samt om det är möjligt att upprätthålla en tillräckligt hög motivation med 

hjälp av inre motivationsfaktorer för att kompensera avsaknaden av yttre motivationsfaktorer.   

 

För att svara på detta syfte ställer vi oss följande frågor: 

 Vad motiverar medarbetarna vid en offentlig myndighet?  

 Finns det motivationsfaktorer som är mer eller mindre betydelsefulla?   

 

Genom en fallstudie ska vi undersöka vad som motiverar medarbetarna, för att på så sätt 

kunna identifiera olika motivationsfaktorer som kan finnas på avdelningen.  För att se hur 

medarbetarna upplever motivation till sitt arbete måste vi genom intervjuer identifiera vad 

som är viktigt i deras vardagliga arbete. Därefter få en förståelse för hur betydelsefulla dessa 

inre och yttre motivationsfaktorer är för medarbetarna. För att svara på vårt syfte ska vi arbeta 

fram en modell med underliggande element som ska underlätta vår analys av empirin.  
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2 Forskningsresultat 

 

I detta avsnitt kommer vi presentera definitionen av motivation samt forskning baserat på inre 

och yttre motivationsfaktorer.  

 

Dagens Forskning om motivation kopplas ofta till 1950-talet med Herzberg och Maslow i 

spetsen. Herzberg utvecklade en tvåfaktorsmodell som bygger på de inre och yttre 

motivationsfaktorerna som än idag influerar forskare (Utley, Westbrook & Turner 1997; 

DeShields, Ali & Kaynak 2005; Bassett-Jones & Lloyd 2005). Nationalencyklopedins 

definition av motivation är att det är en psykologisk term av faktorer som väcker, formar och 

riktar beteenden hos individen att nå mål. Det är drivkrafter som ger människan energi och 

kraft åt ett visst agerande (Toates 1986). När människan jobbar hårt utan att veta vad han eller 

hon egentligen vill uppnå är chansen stor att individen troligen inte uppnår någonting alls. 

Motivation och belöning hör ihop för att göra ett bra arbete, vi människor förväntas få 

någonting tillbaka för vår uppoffrande tid och ansträngning och när detta inte inträffar 

kommer motivationen att minska och kvalitén på arbetet blir lidande (Pompe 2008). 

 

2.1 Tidiga motivationsteorier 

 

Herzberg, Mausner, och Snyderman publicerade år 1959 en vad som kommit att bli berömd 

bok om arbetsglädje och motivation.  De drog slutsatsen om tvåfaktorsteorin som handlar om 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Utley, Westbrook & Turner 1997). 

Motivationsfaktorn handlar om sociala faktorer medan hygienfaktorn handlar om bristande 

arbetstillfredsställelse som till exempel lön och arbetsvillkor. Hygienfaktorerna syfte är att 

medarbetarna inte ska vara missnöjda medan motivationsfaktorerna ska leda till nöjda 

medarbetare. Motivationsfaktorerna går således att maximera och kan kompensera varandra, 

däremot kan inte hygienfaktorer kompenseras av en högre grad av motivationsfaktorer på 

grund av att hygienfaktorerna måste vara uppfyllda för att medarbetarna inte ska vara 

missnöjda (ibid).  Herzbergs tvåfaktorteori poängterar att det ska finnas en samverkan mellan 

dessa faktorer för att ge arbetstillfredställelse och motivation, detta är inte möjligt om de två 

faktorerna är separerade (Mabon 1992 s. 146). Tillskillnad från inre motivationsfaktorer där 

det istället blir viktigare att få erkännande, prestation, möjlighet till tillväxt och ökat ansvar 

(Utley, Westbrook & Turner 1997).   

 

Abraham Maslow (1943) har haft stor inverkan på motivationsteorier och humanistiskt 

psykologi. Han menar att människan behöver känna motivation i sin vardag oavsett om det är 

i hemmet, samhället eller på arbetsplatsen. Individer strävar efter att nå sin fulla potential, 

detta kommer senare att generera till att människor blir gladare och får en positiv karaktär. 

Detta har illustrerats genom Maslows behovstrappa som består av fem steg, där människor i 

första hand måste förverkliga sina behov på en lägre nivå för att uppnå högre mål för att 

åstadkomma självförverkligande. För arbetsgivaren blir denna sida av ledarskapet i senare 

forskning allt viktigare för att stimulera sina medarbetare till utveckling och framgång. Att 

kontinuerligt utbilda sina medarbetare kan främja motivationen samtidigt som det ger företag 

och organisationer möjlighet att utvecklas tillsammans (Wilson & Madsen 2008). 

 

Inom motivationsforskning har behoven och närmare bestämt tre sådana lyfts fram, tankar, 

känslor och åsikter som viktiga av McCelland (1961). Medarbetare kommer att jämföra sig 

med varandra vilket då kan påverka motivationen negativt. På liknande sätt kan medarbetarna 
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jämföra sig med tjänstemän inom den privata sektorn som gör liknande uppgifter och då 

känna att löneskillnaden är orättvis. Adams (1965) säger att sociala jämförelser sker genom 

att människor ser till sin egen arbetsbörda och den tid de lägger ner på sina arbetsuppgifter. 

Yrket ska generera i balans med vad de sedan får tillbaka för deras prestation. Detta beskrivs 

som balans mellan input och output där input till exempel är utbildning, erfarenhet och hårt 

arbete. Output är resultatet av den energi och arbetsbörda vi lagt som då ska generera till 

pengar, status och erkännande. Enligt Adams (1965) kan prestationsförmågan och därmed 

motivationen påverkas om medarbetare jämför löneskillnader. Detta kan få en direkt negativ 

inverkan på motivationen på arbetsplatsen. 

 

Prestationsbehovet är något som handlar om att individen ska lyckas med något svårt. 

Prestationen ska göras så fort som möjligt och helt självständigt för att personen ska 

överträffa sig själv samtidigt som han eller hon ska konkurrera ut andra på ett framgångsrikt 

sätt. Samhörighetsbehovet är motsatsen till prestationsbehovet där det blir viktigt för 

individen att samarbeta med andra och vinna tillgivenhet och vara en lojal vän. Maktbehovet 

behärskar mänskliga miljöer genom att till exempel påverka andras beteenden genom 

antydningar, lockelser eller order. Att ha en förmåga att övertala, inskränka och förbjuda 

tillhör detta behovet (Mabon 1992 s. 149).  

 

Hygienfaktorn och motivationsfaktorn kan möjligen gå in i varandra i vissa avseenden men 

som nämnts tidigare kan de inte ersätta eller kompensera varandra, eftersom 

motivationsfaktorerna inte kan ersätta hygieniska faktorerna då de är grundläggande för att 

medarbetarna inte ska vara missnöjda och inte i vilken grad de är nöjda (Utley, Westbrook & 

Turner 1997).  

  

2.2 Teoriernas utveckling 

 

Att använda Herzbergs två faktorsteori har varit ett använt angreppssätt för studier, när 

relationer mellan personal och chef ska studeras i syfte att finna medarbetarnas motivation 

och drivkrafter (Utley, Westbrook & Turner 1997; Bassett-Jones & Lloyd 2005; DeShields, 

Ali & Kaynak 2005). För att få större förståelse för motivation och sociala relationer är 

Human Resource Management (HRM) ett område som omfattar individers rätt till 

medbestämmande, gruppdynamik, demokrati och jämlikhet. För att bygga en långsiktig 

personalfilosofi ska de olika områdena som anses viktiga tillsammans och hjälpas åt att bygga 

en kultur som är accepterad och fungerande för den enskilda organisationen (Bolman & Deal 

2003 s. 203). 

  

HRM främjar medarbetarnas engagemang men även kvalitén i deras arbete och flexibilitet. 

Från ledningens sida handlar det om att vinna medarbetarnas förtroende vilket i sin tur ska 

leda till optimalt utnyttjande av dess arbetskraft (Benkhoff 1997). Chefen måste ta i beaktning 

att varje individ är unik och har därför olika sätt att bli motiverad. Det finns många sätt att få 

sina medarbetare motiverade till exempel genom ansvar, delaktighet, kommunikation, 

tydlighet och monetära medel (Jinzhao 2007). 

 

Strävan efter att få medarbetare att finna mening och tillfredställelse i sitt arbete kan göra 

medarbetarna effektiva samt ta tillvara på deras kompetens är något som gynnar företaget.  

När medarbetarna inte känner tilltro och inte har en positiv känsla för deras arbete finns risken 

att medarbetarna drar sig tillbaka, gör motstånd och uppror mot ledningen. En sådan händelse 

är något som ingen kan vinna på. Det läggs allt mer tid för att få fram vinnande strategier för 
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att göra medarbetarna mer engagerade och motiverade till att utveckla en gemenskap inom 

hela organisationen. Exempel på sådana strategier är bra löner, anställningstrygghet, intern 

rekrytering, vinstutdelning och att skapa miljöer där kollegor berömmer varandra (Tan 2005).  

Tan (2005) menar att organisationer kan skapa en stödjande miljö på arbetsplatsen för att 

motivera medarbetarna, där både chefen och medarbetarna tar sitt ansvar. Cheferna ska vara 

lyhörda, uppmärksamma samt ta del av medarbetarnas problem och oro, men även kollegor 

ska ge en hjälpande hand i stressiga situationer för att skapa en sund organisationsmiljö.  
Belöningssystemet kan fungera som ett motivationsverktyg, där handlar det om tre 

nyckelfunktioner, attrahera medarbetare, motivera medarbetare till att utföra arbetet och 

motivera medarbetarna till att förbättra sin egen prestation (Tan 2005). Detta görs med hjälp 

tre sorters belöningar monetära (pengar), icke monetära (beröm) och psykosociala (människan 

känner sig belönad och motiveras av sin egen prestation) (Lindmark & Önnevik 2011 ss. 156-

159).  
 

Det finns inte ett bestämt sätt som är bättre än det andra när det gäller motivation, främst på 

grund av att det är människor organisationen har att göra med och på så sätt kommer 

individuella livserfarenheter och personligheter ha betydelse. Människor upplever motivation 

och erkännande olika vilket därför tyder på att monetära och icke monetära medel fungerar 

eller inte fungerar beroende på vilken personal organisationen har rekryterat (Furnham, 

Eracleous & Chamorro-Premuzic 2009) På samma sätt lyfts detta upp i Rowleys” Motivation 

of staff in libraries” upp att motivation och vad som är motivation för medarbetarna varierar 

beroende på vem man försöker motivera (Rowley 1996). Precis som studien påpekar om att 

det finns individuella olikheter råder det olika substituerbarhet mellan de olika elementen 

beroende på individen (Furnham, Eracleous & Chamorro-Premuzic 2009).     

 

Ytterligare bekräftelse på att motivation är svårt att generalisera hämtar vi från textilindustrin 

där forskning visar att textilföretagets mellanchefer i första hand ville ha en rimlig grundlön 

för att känna sig motiverade. Social lön i form av sociala motivationsfaktorer och rörlig lön 

ansågs inte vara lika viktigt (Shahzad & Bhatti 2008). Detta skulle tyda på att det finns tre 

motivationsfaktorer som spelar roll – en social, en rörlig lön och en konstant i form av 

grundlön.  

 

I en artikel skriven av Furnham m fl. (2009) är en studie som undersöker förhållandet mellan 

människors attityder, egenskaper och motivation. Olika psykologer har länge betonat att det 

finns en individuell skillnad för arbetsresultatet beroende på de yttre faktorerna som finns. De 

visar att det inte finns några garantier för att ”rätt” yttre omständigheter enligt 

motivationsteorier per automatik ger framgång. Något som beskriver hur människors 

personlighet påverkas är femfaktorteorin gjord av Allport, Eysenck och Cattell som fick sitt 

akademiska genombrott i slutet på 1980-talet. De olika delarna är öppenhet, samvetsgrannhet, 

extraversion, välbefinnande och neuroticism (emotionell instabilitet). Furnham m fl. (2009) 

undersöker också hur människors personlighet och demografiska faktorer påverkar 

motivationen och arbetsglädjen i enlighet med Herzbergs tvåfaktorsteori. Studien visar att 

personlighet och demografiska faktorer har en betydelsefull koppling till extraherade faktorer. 

Den visar också att individer som har lägre jobb status tenderar till att vara mer intresserade 

av vilka arbetsvillkor som finns och tydlighet i sitt arbete än de som har ett jobb med högre 

status. Några anledningar till att de individer som har högstatus yrken kan vara att de känner 

en större säkerhet och bättre kvalité på sina arbetsvillkor.  
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Synen på substituerbarhet framkommer här i form av att det råder ett samspel mellan faktorer 

som behövs för att få en arbetsglädje och motivation hos medarbetarna. Det är viktigt att det 

finns substitut inom dessa delar då endast de yttre motivationsfaktorerna inte leder till 

framgång, utan det måste finnas en kombination (Furnham, Eracleous & Chamorro-Premuzic 

2009).   

  

Det framgår av Furnham, Eracleous och Chamorro-Premuzic (2009) studie att 

femfaktorsteorin är en källa som behandlar viktiga faktorer för att uppnå motivation. Artikel 

lyfter fram att femfaktorsteorin skulle kunna användas fördelaktigt i kombination med andra 

teorier som till exempel Herzbergs två faktors teori för att undersöka vilka effekter de skulle 

fått. Om människor har ett arbete med en öppenhet som erbjuder nya färdigheter och är 

innovativa tenderar medarbetarna att vara nöjdare och därmed ha en bättre attityd. Det 

framkommer också att de som har lägre jobbstatus är mer inriktade på grundläggande aspekter 

såsom lön och arbetsvillkor i Herzbergs tvåfaktorteori, men när individer klättrar uppåt i 

hierarki leden är dessa faktorer inte lika framträdande. De tas då istället för givet och 

individernas fokus flyttas till faktorer där det finns möjlighet till mer makt och status. Detta 

resultat är även i linje med Maslows teorier då de konstaterar att de lägre behoven har blivit 

tillfredställda och fokus flyttas högre upp i behovstrappan (Furnham, Eracleous & Chamorro-

Premuzic 2009).  

 

Medborgarnas krav på den offentliga sektorn fortsätter att öka, samtidigt som ekonomiska 

åtstramningar sker. Detta sätter större press på ledarskapet i offentlig sektor att nå uppsatta 

krav från politiska håll, lagstiftning, medborgarkraven och samtidigt motivera sina 

medarbetare till att göra ett bra jobb (Vogel & Masal 2012). Det finns studier som bekräftar 

att medarbetare i offentliga förvaltningar kan motiveras på helt andra sätt än medarbetare i 

den privata sektorn som till exempel genom ett motiverande medarbetarskap på arbetsplatsen 

och betydelsen av att göra samhällsnytta. Skillnaden är att ekonomiska faktorer kan reglera 

motivation på ett mer betydande sätt inom den privata sektorn i jämförelse med medarbetare i 

offentlig sektor. De känner istället motivation av yrket i sig, deras arbete är till nytta för 

medborgare och deras position i sig är viktig. Det finns en social kontext där känslomässig 

reaktion och inre tillfredställelse på arbetsplatsen mellan arbetskamraterna är allt viktigare 

(Vogel & Masal 2012). 

 

Forskningen är överens om att motivationsfaktorer är viktiga delar för att uppnå arbetsglädje 

och motivation. De tar upp att det finns många olika motivationsfaktorer som påverkar 

varandra som till exempel hur sociala faktorer kan påverka miljön, kultur och 

gruppdynamiken. De pekar på att det råder en substituerbarhet mellan sociala faktorer och 

monetära medel där de står i relation till varandra (Tan 2005). Den femfaktorteori som växts 

fram ur Herzbergs tvåfaktorteori har haft en benägenhet till att fokusera på förhållandet och 

substituerbarheten mellan dessa fem faktorer. Femfaktorteorin fokuserar på inre 

motivationsfaktorer och samspelet mellan dessa, men det finns dock en begränsning då 

monetära faktorer och samspelet mellan inre och yttre faktorer exkluderas. Forskningen visar 

att en utveckling har skett från Herzbergs tvåfaktorteori, där det genom flera faktorer blivit 

lättare att kompensera och mixa grundläggande faktorer med de faktorer som kan maximeras 

för att i viss utsträckning skapa ett samspel (Furnham, Eracleous & Chamorro-Premuzic 

2009).  
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2.3 Inre och yttre motivationsfaktorer 

 

Vi har utifrån de två huvudkategorierna inre och yttre motivationsfaktorer identifierat olika 

del faktorer inom de två kategorierna. För att på så sätt göra det lättare att analysera och dela 

upp de olika faktorerna på ett sätt där det vi kan se hur de kan substituera för varandra. Denna 

uppdelning är också anpassad till de resultat vi identifierat från tidigare forskning som ska 

vara applicerbar på den offentliga sektorn. De olika faktorerna har vi valt att namnge som 

element, de element vi har tagit fram är arbetsmiljö, samhällsnytta, medarbetarskap, 

utvecklingsmöjligheter, arbetsvillkor, belöningssystem och lön.  

  

Intrinsic motivation eller inre motivation är ett begrepp kopplat till erkännande, sociala 

ansvarsområden, nöjda medarbetare, samhällsservice och samhällsnytta. Detta är faktorer som 

ger människor motivation i arbetsvardagen främst inom offentlig sektor. Medarbetare och 

chefer ska motiveras till innebörden och arbetsuppgiften i sig som då kommer att fungera som 

en belöningsfaktor där de gör nytta i samhället. Organisationen kännetecknas av ett socialt 

mål och där dess värde har en lång historik som format kulturen inom organisationen. 

Eftersom offentlig sektor inte ska gå med vinst behöver dessa organisationer anställa individer 

som ser betydelsen av arbetet och finna en inre motivation till det ideella uppdraget (Park & 

Word 2012). De inre element som vi använder oss av är arbetsmiljö, samhällsnytta, 

medarbetarskap och utvecklingsmöjligheter dessa element är framtagna ur tvåfaktorteorin och 

femfaktorteorin, den är även anpassad till den offentliga sektorn för att förenkla analysen av 

substituerbarhet.  

   

Extrinsic motivation eller yttre motivation är istället materiella fördelar som kan ses som 

belöningar. Exempel på yttre motivationsfaktorer är förmåner i form av lön, belöningar och 

erkännande. Det är komplext att förstå förhållandet mellan yttre och inre motivations faktorer. 

Men det finns forskning som styrker att organisationer som har en tydlig belönings strategi 

baserat på yttre faktorer bidrar till att de inre motivations faktorerna blir lidande (Deci et al 

2001; Park & Word 2012). En annan faktor som visat sig ha en negativ påverkan på inre 

motivations faktorer är chefens tvetydlighet i mål. Det måste finnas tydliga mål som 

medarbetarna kan stämma in på och vilja arbeta mot och det är chefens uppgift att kunna 

presentera målen på ett tydligt sätt så alla vet vad som ska göras och varför (Cho & Perry 

2012). De yttre element som vi ska använda oss av är arbetsvillkor, belöningssystem och lön 

för att på samma sätt som de inre kunna analysera substituerbarheten.  

 

Forskning som genomförts på offentliga myndigheter i delstaterna Illinois och Georgia har 

studerat hur yttre och inre motivation samt social kommunikation påverkas inom statliga 

myndigheter. Chefer inom offentlig verksamhet är ofta förknippade med motivation, 

engagemang och byråkrati och är mer involverade i kommunikationen och integreringen med 

sina medarbetare (Park & Rainey 2012). Detta resultat kommer att kopplas till våra inre 

element medarbetarskap och arbetsmiljö.   

 

Det finns många studier som framhäver att offentligt anställda värderar yttre belöningar lägre 

än de privat anställda. De som är anställda i en offentlig verksamhet är istället i större 

utsträckning mer fokuserade på inre belöningar där det finns möjlighet att hjälpa andra och 

bidra till samhällsnyttan (Crewson 1997; Houston 2000). Många karriärsval görs av 

människors motiv att sträva efter yttre och inre belöningar, de förväntningar som individer har 

påverkas av de erfarenheter de fått genom belöningssystem, deltagande och mentorskap 

(Perry, Mesch & Paarlberg 2006). Vi kommer använda oss av denna studie för att styrka vårt 

element kring betydelsen av samhällsnyttan i kombination med medarbetarskap.  
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Det studien kommit fram till är att offentliga chefer med fokus på inre motivation underlättar 

till positiva jobb attityder och ökar den upplevda effektiviteten i offentliga organisationer. Det 

har också visat sig att effektiva mentorsprogram har bidragit till positiva resultat inom statliga 

myndigheter (Park & Rainey 2012). Vi drar kopplingar till våra element medarbetarskap och 

arbetsmiljö där vi tar upp sektionschefens kommunikation med medarbetarna och de 

handledarprogram som myndigheten använder. 

 

2.3.1 Samhällsnytta som motivationsfaktor 

 

Andersen (2010) menar att ledarstilarna i offentlig och privat sektor skiljer sig åt. Då de 

offentliga cheferna var lika i sitt ledarskap, och ledarstilen var mer av andan att ”vi 

tillsammans” som en institution fattar besluten. Privata chefer är mer makt motiverade. Det 

gör att ett delat ansvar och medbestämmande kan ses som en motivationsfaktor. Medarbetare 

inom offentlig förvaltning kan också ha olika motiv till varför de känner motivation till yrket. 

Wittmer (1991) hänvisar till socialförsäkringssektor där medarbetarna tycks lockas av 

möjligheterna att arbeta för medborgarnas välfärd. Medarbetarna har ett engagemang för 

allmänheten och motivation till att hjälpa andra människor.   

 

Inre motivationsfaktorer i privata företag kommer istället oftast genom kundnöjdhet. 

Arbetskraften, tillfredställelse och lojalitet har koppling till kund tillfredställelse, då 

medarbetarna gör ett bra arbete om kunden är nöjd med varan eller tjänsten (Heskett 1997).  

Om medarbetarnas attityder till sitt företag och sina jobb är av positiv karaktär speglas 

beteendet vidare till kunderna (Rucci, Kirn & Quinn 1998). 

    

De finns tendenser till att medarbetare går att kategorisera som defensiva eller offensiva. De 

defensiva är medarbetare på mer operationell nivå som har en tendens att nå en högre moral 

och engagemang genom sin arbetsgrupp. Dessutom känner de en större förpliktelse till att 

utföra uppgiften enligt de ideal och det samhällsnyttiga ansvaret snarare än uppfylla 

påtvingande krav. Medarbetare med en högre rang uppvisar istället en mer uttrycksfull och 

yrkesinriktad inriktning. De känner ett större behov i målsättning, få en överblick över 

organisationen och själva identifiera sig i sina mål (Matheson 2012). En återkoppling till 

chefens uppsättning av tydliga mål är att medarbetare på så sätt vet vad som förväntas av dem 

(Beal 2003). 

  

2.3.2 Arbetsmiljö och arbetsvillkor 

 

I en studie som genomförts av Berntson, Wallin och Härenstam (2012) har de studerat hur 

situationen ser ut för chefer i den offentliga sektorn i Sverige. Där kraven på dessa chefer är 

att hålla en hög kvalité på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. På senare tid har det ställts 

högre krav på den offentliga sektorn genom olika system bland annat New Public 

Management. Frågan blir då relevant hur en komplex arbetsmiljö med höga krav där 

kompetens hos cheferna är av yttersta vikt, klarar av sedan tidigare erkända hälsoproblem 

inom den offentliga sektorn med farliga arbetsförhållanden och pressade arbetsmiljöer. 

 

Studien belyser vikten av den föränderliga natur som finns för att förstå miljöexponeringarna 

som sker i den offentliga sektorn och varför de står inför dessa hälsoproblem. Hur kan då 

cheferna förändra detta klimat då de har ett större inflytande än sina medarbetare vilket leder 

till en större möjlighet att påverka. Arbetsmiljön är högst relevant och påverkar både chefer 
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och medarbetare och arbetsvillkoren inom offentlig sektor har visat sig vara sämre än 

motsvarande befattningar inom den privata sektorn enligt tidigare studier (Höckertin 2007). 

 

Studien visar att det finns många olika situationer för chefer inom offentlig sektor, där det 

finns olika krav i förhållande till vilka resurser de har till sitt förfogande. Vissa har ett högt 

krav på kvalité men inte tillräckligt med resurser för att kunna garantera den höga kvalitén. 

Dessa har i sin tur stor påverkan på arbetsförhållandena, motivation och prestationen och hur 

arbetssituationerna kan se ut inom den offentliga sektorn. Olika situationer i kombination med 

olika chefer inom offentlig sektor kan göra stora skillnader i positiva och negativa 

arbetsmiljöer och hur de olika faktorerna kan påverka motivationen hos både chefer och 

medarbetare (Berntson, Wallin & Härenstam 2012). 

 

Från en studie bland anställda i försäkringskassan i Sverige kunde man uppnå motivation 

genom att upprätthålla en god hälsa och välbefinnande. Resultat blev då att genom att få 

medarbetarna att känna en allmän tillfredställelse med dagliga aktiviteter, en stressfri miljö 

samt förhindra att arbetets rörelser blev monotomt så nådde man god hälsa, vilket bidrog till 

motivation hos medarbetarna.  Strategier för att främja hälsan bland medarbetarna är klart 

viktigt och att få medarbetare att må bra leder sedan till att de presterar bra, därför blir då 

fysisk aktivitet och rörelse i olika former en strävan mot ett sådant mål som god hälsa 

(Erlandsson et al 2012).    

 

2.3.3 Medarbetarskap och utvecklingsmöjligheter 

 
Istället för externa belöningar så som lönehöjningar och bonus kan chefen sträva efter att få en 

arbetsmiljö med inre belöningar, som att till exempel ge individer ansvar, få medarbetarna att 

motivera varandra med engagemang, beröm och meningsfullhet (Mann 2006).  Erkännande 

och arbetsglädje i form av motivation är viktiga för att få en hög arbetsmoral och för att 

medarbetarna ska känna sig nöjda.      

 

Att det finns olika ledarstilar och sätt för chefen att nå effektivitet i organisationen råder det 

ingen tvekan om. Det som däremot blir viktigare för chefer i byråkratiska miljöer är att se till 

att medarbetarna känner en meningsfullhet och utveckling i sitt dagliga arbete. Med anledning 

av förhållningsregler, lagar och den förväntade kvalitén på ärenden så krymper även 

handlingsfriheten, som alltså måste kompenseras (Vogel & Masal 2012). I avsaknad av yttre 

motivations faktorer inom offentliga myndigheter är motivation en väsentlig faktor som 

påverkas av medarbetarnas attityder och uppfattningar, chefens inre och yttre drivkrafter kan 

då påverka relationen till sina medarbetare genom dennes prioriteringar och engagemang 

(Park & Rainey 2012). 

 

Det måste vara en självklarhet att kommunikationen ska fungera i alla led inte bara när det 

gäller mål. Kommunikation kan komma i olika former till exempel avdelningsmöten, 

bedömningar, chattar via informationssystem eller det enkla samtalet på arbetsplatsen. Under 

sådana möten oavsett form så finns och borde även förekomma feedback på sin egna eller 

gruppens prestation (Beal 2003). Feedback i positiv karaktär ger dessutom individen en boost 

och bidrar till motivation (Jin 1993). Kommunikation och feedback hör mer eller mindre ihop 

och det är viktigt att individer både kan ge och ta feedback oavsett om den är positiv eller inte. 

Det är ett sätt att utvecklas och kan samtidigt bidra till att man hjälper sin medarbetare, chef 

eller andra kollegor att se saker ur andra perspektiv (Khanna 2000).   
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Att vara nyanställd på en arbetsplats medför i sig en motivation till de nya arbetsuppgifterna 

men att den i nio av tio fall efter en tid sakta dalar nedåt. Det visade sig sedan att i de tio 

procent där motivationen och moralen inte föll berodde främst på grund av sociala aspekter 

där medarbetarna gemensamt arbetade mot långsiktiga mål med ett genuint intresse i denna 

strävan men även för varandra och deras behov (Armour 2005). 

 

2.3.4 Belöningssystem och lön 

 

Det chefen tillsammans med medarbetarna kan sträva efter är att ge varandra beröm och få 

individen att känna sig belönad utifrån det psykosociala belöningssystemet eller alternativt ett 

icke monetärt system. När medarbetarna inte känner sig belönade utifrån någon av de två 

sistnämnda belöningarna (psykosociala och icke monetära) kommer individerna troligen att 

söka efter belöning på annat sätt och då ligger de monetära närmast. Att medarbetarna 

kommer till chefen och ber om förbättrad lön är en indikation till chefen att belöningssystemet 

och den sociala relationen som finns i organisationen behöver ses över (Tan 2005). För att nå 

denna tillfredställelse har det visat sig att lönetillägg, traktamenten och ersättning faktiskt 

fungerar för att nå detta ändamål med hög moral och arbetstillfredsställelse (Shah et al 2012).  

 

I studien av Matheson (2012) har den offentliga sektor som ideal att hålla en hög 

medborgarservice och nytta för samhället men det tenderar allt mer att övergå mot andra 

motiv som monetära belöningar och befordran. Detta till följd av stressig arbetsvardag, krav 

och det egna egot att ta order från överordnande. Viktiga skäl eller faktorer till att människor 

stannar inom den offentliga sektorn sägs sen vara utan rangordning; lönen, 

anställningstrygghet, intresset för arbetet, de har för mycket att förlora genom att byta till 

privata sektorn, befordran och möjlighet till en karriär, samt goda medarbetare på 

arbetsplatsen (Matheson 2012). 

 

2.4 Sammanställning 

 

Tidigare forskning som genomförts kring ämnet motivation har kombinerats på många olika 

sätt där olika motivationsteorier har applicerats på organisationer i olika situationer(Berntson, 

Wallin & Härenstam 2012; Park & Word 2012). Frågan väcks om hur det råder en 

substituerbarhet eller inte mellan de inre och yttre motivationsfaktorerna i Herzbergs teorier, 

finns det möjlighet att skapa ett sådant förhållande mellan de olika motivationsfaktorerna där 

möjligheten till substituerbarhet kan möjliggöra att lönerna kan vägas upp av andra faktorer. 

Motivation är väldigt komplex och är som allt annat mycket situations anpassat och relativt 

unikt från fall till fall. Den forskning som genomförts har fokuserat på hur olika yttre faktorer 

och inre faktorer påverkar människor (Shah et al 2012; Matheson 2012). Det vetenskapliga 

material vi tagit fram visar alla hur viktig motivation är och att det finns olika sätt hantera 

samspelet mellan motivationselementen.  

 

Däremot visade Herzbergs tvåfaktor teori att det inte var möjligt med ett samspel mellan 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Utley, Westbrook & Turner 1997; Furnham, 

Eracleous & Chamorro-Premuzic 2009) . Senare forskning som gjort utvecklade fler faktorer 

genom femfaktorteorin för att möjliggöra kompensation och samspel mellan dem. Däremot 

förekom inget samspel med de yttre motivationsfaktorerna utan det var endast 

substituerbarhet mellan sociala faktorerna och inte de monetära (Furnham, Eracleous & 

Chamorro-Premuzic 2009). Den forskning som gjorts i liknande organisationer i Sverige har 
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tagit upp arbetet kring motivation och hur det påverkar medarbetarna (Höckertin 2007). Vi 

har däremot inte hittat någon forskning om hur inre och yttre motivationsfaktorer samspelar 

med varandra för att väga upp saknaden av vissa delar inom de inre eller yttre 

motivationsfaktorerna inom en offentlig myndighet. Vi har heller inte funnit någon forskning 

kring hur en sektionschef tillämpar motivation i en offentlig myndighet.  

 

Vi har genom den tidigare forskningen utvecklat de inre och yttre motivationsfaktorerna till 

sju motivationselement för att skapa en finfördelning inom de yttre och inre 

motivationsfaktorerna, för att kunna göra en mer korrekt och detaljerad bedömning. Detta för 

att de ska passa in på den offentliga myndighet vi studerat och underlätta vår analys av 

empirin för att se om och hur de substituerar varandra i syfte att uppnå motivation. 

 

De motivationselement vi har valt att arbeta kring inom inre motivationsfaktorer är 

arbetsmiljö, samhällsnytta, medarbetarskap och utvecklingsmöjligheter som vi anser spelar 

stor roll ur motivationssynpunkt. De element vi har inom de yttre motivationsfaktorerna är 

arbetsvillkor, belöningssystem och lön som alla är viktiga element ur ett motivations 

perspektiv. Vi har använt denna modell för att lättare identifiera dessa element och se om det 

om det råder en växelverkan mellan elementen vi har tagit fram. Den ska också underlätta för 

oss att se vad det är som motiverar medarbetarna och om det finns element som är mer eller 

mindre betydelsefulla. 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

(Sju elementmodellen) 
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3 Metod  

 

3.1 Fallbeskrivning 

 

I denna studie har vi studerat motivation och dess olika element, arbetsmiljö, medarbetarskap, 

lön och arbetsvillkor, erkännande och beröm. För att kunna besvara studiens syfte har vi 

genomfört en fallstudie. En fallstudie omfattar en detaljerad och ingående fas av ett specifikt 

fall, därefter sammankopplas fallstudien till en viss plats till exempel en organisation, enligt 

Bryman och Bell (2011). En avdelning i en statlig myndighet inom den offentliga sektorn 

utgör fallet i denna studie. Enligt Bryman och Bell (2011) blir den offentliga myndigheten ett 

fall där vi har för avsikt att fånga och beskriva vilka omständigheter och situationer som visas 

i det vardagliga arbetet. 

 

Myndigheten som utger vårt empiriska material ligger beläget i centrala Borås och räknas till 

kategorin statlig myndighet. På myndigheten arbetar cirka 200 medarbetare fördelat över fem 

sektioner. Den avdelning vi befann oss på hade 20 medarbetare med en sektionschef och en 

avdelningschef. På grund av sekretess och för att skydda organisationens anonymitet på deras 

initiativ namnger vi inte myndigheten. Deras uppgifter är i förstahand olika kontroller och 

handläggning av ärenden. Medarbetarna och organisationen i sig måste förhålla sig till lagar, 

regler och praxis från högre instanser på politiskt nivå. Det förekommer mycket kontakt med 

medborgare och företag där deras uppgift till viss del går ut på att tillrättavisa felaktigheter 

och regelbrott men även bidra med informationsdelgivning. De yrkesgrupper som finns på 

avdelningen är handläggare, revisorer, informatörer och andra tjänstemän. Lokalerna var 

nyrenoverade och var uppbyggda av ett korridorsystem med öppna dörrar där medarbetarna 

hade ett eget rum eller var högst två i ett kontor.  

 

3.2 Utformandet av studien  

 

I denna studie har vi lagt fokus på att förstå och tolka verkligheten ur fallets miljö och den 

bygger på ett tolkande kvalitativt synsätt (Bryman & Bell 2011). För att besvara studiens syfte 

har vi haft en kvalitativ ansats, där vi har tolkat ord och mening för att få förståelse för det 

som sagts (ibid).  

  

Det är på grund av vår fokusering på ord och mening istället för kvantifiering och siffror som 

vi valt denna ansats. Detta har vi tillämpat när vi har studerat tidigare forskning och 

genomfört intervjuerna med sektionschefen och medarbetarna på avdelningen. Anledningen 

till att vi inte har genomfört en kvantitativ studie är på grund av att vi ville ha djupare samtal 

och information kring de element och teman som vi har lagt fokus på i vår studie. Med en 

kvantitativ studie tillåts inte en avvikelse från de ställda frågorna.  

 

Desto längre processen gick med artikelsökningen fick vi tillslut samma träffar som dök upp 

trots att vi varierade sökord. Dessutom började vi känna en teoretisk mättnad då artiklarna vi 

lästa inte tillförde någon ny kunskap utan de innehöll liknande information från tidigare 

artiklar. Vi kände då att det var en bra tidpunkt att gå vidare med studien då vi kunde uppnå 

det som enligt Bryman och Bell (2011) kallas för teoretisk mättnad.  
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I början av studien tog vi kontakt med olika företag och organisationer både inom den privata 

och offentliga sektorn. Kontakten skedde främst vi mail till chefer på mellan organisatorisk 

nivå och till tidigare kontakter under studietiden. Vi fick kontakt med två organisationer som 

var intresserade, ett inom den privata sektorn och ett inom den offentliga sektorn. Därefter 

valde vi att gå vidare med den offentliga myndigheten på grund av ett enligt Bryman och Bell 

(2011) bekvämlighetsurval då de var mer intresserade av ett samarbete. Varför det blev den 

myndigheten berodde dels på vårt syfte och frågeställning, men även deras geografiska 

placering. Myndigheten tog sig tid och ställde upp, vi hade god kontakt och informations 

utbyte via mail innan vi hade ett möte på organisationen där vi fick en liten genomgång innan 

vi genomförde intervjuerna. 

  

3.3 Insamling av data 

 

Vårt empiriska underlag har vi samlat in från en sektionschef och fyra medarbetare i en 

offentlig myndighet. Hur urvalet av de intervjuade gick till var enligt Bryman och Bell (2011) 

en mix av bekvämlighetsurval och ett representativt urval inom myndigheten då 

sektionschefen fick utse de som skulle intervjuas, där vi fick en bra fördelning mellan ålder, 

erfarenhet, tid i myndigheten och arbetsuppgifter. Längden för intervjuerna hade vi avsatt två 

timmar med sektionschefen och en timme med medarbetarna. I insamlingen av empirin var 

det fem respondenter som deltog, två handläggare, en informatör, en regions samordnare och 

en sektionschef. Detta kan tolkas som för få studieobjekt men vi upplevde att vi hade en bra 

spridning av respondenter. Vi kände dessutom ett avtagande av ny information som uppkom 

under intervjuerna vi genomförde. Intervjuerna har varit långa samtal på mellan 45-90 

minuter som totalt sätt har genererat i 40 sidor transkriberad text. I förhållande till de material 

som vi har fått fram såg vi det inte nödvändigt att genomföra fler intervjuer. Då vi upplevde 

en empiriskmättnad enligt Kvale och Brinkmann (2009). 

  

Innan vi genomförde intervjuerna ville vi vara säkra på att vi skulle få ut relevant information 

från intervjuerna. Därför gjordes en frågeguide för att veta vad vi ville ha svar på, där vi 

kände att våra problemformuleringar och syfte fångades upp. Vi testade även vår frågeguide 

på studiekamrater innan vi genomförde intervjuerna i enlighet med Bryman och Bell (2011). 

Till intervjuerna hade vi arbetat fram en grundläggande mall av frågor som vi vill ha svar på, 

men vi vill även ge den intervjuade utrymme till att lämna egna tankar och åsikter kring 

motivation och den rådande arbetsmiljön. Detta bidrog till att vi ställde relevanta frågor för att 

kunna samla ihop den empiri vi behövde för att kunna analysera den med hjälp av vår modell. 

De intervjuade hade heller inte fått någon information om vad samtalet skulle handla om 

vilket bidrog till att vi fick en spontan reaktion då de inte kunnat förbereda sig med färdiga 

svar.  Detta för att vi skulle få beskrivningar från deras verkliga upplevelser och vad de kom 

på för stunden samt en mer korrekt bild av situationen.  

 

På detta sätt fick vi tillgång till deras genuina tankar och inte genomtänkta eller på förhand 

planerade redogörelser som endast skulle ge positiva intryck och inte spegla verkligheten. I 

vår tolkning låg tyngden på en förståelse för den sociala verkligheten som medarbetarna och 

sektionschefen befinner sig i. Det kan oftast vara ett problem med intervjuer att 

respondenterna har fått förbereda sig och på förhand vet vilka frågor som kommer att ställas 

vilket kan ge en felaktig bild av den faktiska situationen. Då respondenten gärna romantiserar 

förhållanden och sin vardag för att lyfta fram det som är positivt och gärna döljer det som kan 

få dem i dålig dager (Bryman & Bell 2011). 
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När vi genomförde intervjuerna strävade vi efter att genomföra dem i en avskild miljö, vilket 

vi gjorde genom att använda oss av ett konferensrum på myndigheten. Detta gjorde att vi fick 

en lugn och icke stressfull miljö för respondenten vi intervjuar, så att de skulle känna en 

trygghet. Under tiden vi genomförde intervjuerna spelade vi även in materialet för att få med 

allt som sagts och lätt kunna gå tillbaka och kontrollera det material vi fått.  

 

När vi genomförde intervjuerna med respondenterna var de av semi-strukturerad karaktär 

enligt Bryman och Bell (2011). De semi-strukturerade intervjuerna hade vi enligt Bryman och 

Bell (2011) för att få svar på den uppsättningen frågor vi ville ha svar på men med en stor 

möjlighet för oss att ställa uppföljningsfrågor och ge respondenten möjlighet att delge sina 

egna tankar och åsikter. Studieobjekten var öppna och var lätta att föra en konversation med 

vilket gjorde att vi fick mycket information. Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade 

vi samtalen till text. Detta gjorde att vi lättare kunde sammanställa varje intervju vilket gjorde 

att det blev enklare att hitta den information som var relevant för studien. Vi sammanställde 

svaren vi fått då minnet fortfarande var färskt för att lättare komma ihåg eventuella intryck, 

känslor och uttryck från respondenternas sida. För att analysera de intervjuer vi genomfört 

hade vi tolkat och försökt förstå varje respondent individuellt. Anledningen till att det är fler 

kvinnor än män beror dels på könsfördelningen på avdelningen men även på grund av att en 

av de manliga respondenterna inte kunde medverka och blev därefter ersatt av en kvinna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namnen på respondenterna i tabellen och i studien är påhittade på grund av sekretess. Övriga 

uppgifter är sanningsenliga.  

 

3.4 Analys av data 

 

De personer vi intervjuat har anonymiserats och när vi har arbetat fram vår empiri har en 

sammanställning skett där vi redovisat resultat ur sju olika motivationselement som vi har valt 

att fokusera på utefter den modell vi arbetat fram (se sju elementmodellen, kap 2.4). De olika 

motivationselementen vi har är arbetsmiljö, samhällsnytta, medarbetarskap, 

utvecklingsmöjligheter, arbetsvillkor, belöningssystem och lön.  Modellen har växt fram ur 

den tidigare vetenskapliga forskning vi gått igenom i referensram där vi har valt att fokusera 

på viktiga delar inom motivation som vi anser vara lämpliga för att kunna analysera vår 

empiri.  

 

 

Intervjuordning Intervjuperson Arbetstitel Ålder Tid inom 

myndigheten 

1 Petra Handläggare 29 år 2 år 

2 Monica Handläggare 57 år 12 år 

3 Alice Informatör 41 år 17 år 

4 Bosse Regions 

samordnare  

51 år  19 år  

5 Elsa Sektionschef 36 år  4 år  
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Materialet som samlats in genom intervjuerna har sedan tolkats och analyserats genom sju 

elementmodellen (se sju elementmodellen, kap 2.4) som vi har byggt upp genom vår 

teoretiska referensram. Vi har tolkat empirin för att studera motivationen på arbetsplatsen. 

Detta för att vi ska kunna analysera i vilken utsträckning de yttre och inre 

motivationsfaktorerna samspelar och påverkar varandra.  

  

3.5 Etiska överväganden  

 

På grund av sekretess och för att skydda organisationens anonymitet på deras initiativ 

namnger vi inte myndigheten. Vi har även anonymiserat de intervjuade och gett dem 

påhittade namn för att de också ska känna sig trygga och våga uttrycka sina åsikter. För att vi 

skulle få en så hög tillförlitlighet som möjligt under studiens gång har vi utfört studien i 

enlighet med de regler som finns för att skapa en hög trovärdighet. Bland annat genom att 

anonymisera myndigheten och de medarbetare som deltagit i intervjuerna för att på så sätt 

garantera deras sekretess och att det inte kan få problem för att ha medverkat i studien. Eller 

för att inte riskera att känsliga uppgifter om dem ska komma ut (Bryman & Bell 2011). 

Respondenterna fick själva välja om de vill medverka i studien eller inte, det fick samma 

valmöjlighet att svara eller inte svara på de frågor vi ställde. Frågorna var heller inte 

personliga eller känsliga på ett sådant sätt att de kunde skadas eller påverkas negativt.    

 

3.6 Metodreflektion 

 

 I vår studie är det svårt att skapa reliabilitet som det är i det flesta andra kvalitativa studier 

(Bryman & Bell 2011). Detta på grund av att det är svårt att skapa samma förutsättningar, 

speciellt då vi har genomfört intervjuerna på ett sätt som är svårt att återskapa. Eftersom det 

inte går att garantera att det råder samma sociala miljö eller förutsättningar. Det är även svårt 

att skapa samma förutsättningar inför och under genomförandet av intervjuerna. För att skapa 

en så korrekt bild som möjligt har intervjuerna spelats in och på så sätt bekräfta att materialet 

stämmer.  

 

Studien fokuserar mer på djup och inte bredd, därför blir det en unikhet eftersom fokus är på 

individers uppfattningar och tankar under en viss period och på ett visst sätt vilket gör den 

svår att replikera. För att göra studien pålitlig redovisas alla steg för att genomföra studien, 

där vi valt studieobjekt, gjort fältanteckningar, spelat in intervjuerna och transkriberat dem för 

att få så korrekt bild av respondenternas historier som möjligt. För att skapa samma 

förutsättningar inför alla intervjuer gjordes de i samma rum, med liknande klädsel som 

medarbetarna för att passa in till hur de var klädda och för att ge samma intryck till dem. 

Tillförlitlighetsproblem med intervjuerna kunde vara att vi påverkat respondenterna på något 

vis att svara på andra sätt än vad de gjort i vanliga fall, eller om vår ordningsföljd av frågorna 

var ledande. Detta försökte vi undvika genom att inte ha alla de frågor som var kopplade till 

ett visst element i ordningsföljd (Bryman & Bell 2011).  
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4 Empiri 

I nedanstående avsnitt kommer vi att presentera det insamlade intervjumaterialet som sedan 

ska utgöra underlag till analysen. Det kommer ske genom en uppdelning efter valda 

motivationselement, arbetsmiljö, samhällsnytta, medarbetarskap, utvecklingsmöjligheter, 

arbetsvillkor, belöningssystem och lön.  

 

4.1 Inre motivationsfaktorer 

 

4.1.1 Arbetsmiljö 

 

Respondenterna har alla en gemensam och enhetlig bild av hur den psykosociala arbetsmiljön 

på avdelningen är. De säger att faktorer som öppenhet, hjälpsamhet och skrattet på 

arbetsplatsen är stora faktorer till att arbetsmiljön är bra. Petra som är ny på arbetsplatsen 

tycker att hon har tagits emot bra av gruppen och tilldelades en handledare som därmed har 

gett henne extra stöd vilket hon tycker är bra. Hon har på så sätt lättare kommit in i 

arbetsuppgifterna och känner att hon alltid har haft någon som har kunnat hjälpa henne. 

Respondenterna instämmer alla i att arbetskamraterna och gruppen i sig oftast har ett glatt 

humör och att de tillsammans delar ett gemensamt ansvar för att den psykosociala 

arbetsmiljön ska fungera bra. Elsa som är sektionschef tar dock på sig ett större ansvar men 

säger att det är upp till alla på arbetsplatsen att se till att det är trivsamt på avdelningen, det är 

i slutändan ändå hon som bär det formella ansvaret. Monica har liknande uppfattning som 

Elsa gällande delat ansvar bland medarbetarna men att Elsa utåt sätt bär det ansvaret om att 

medarbetarna trivs på jobbet. 

 

”Det är sällan man säger att man inte kan hjälpa någon. Och även om vi har väldigt 

tävlingsinriktade personer så är det inte så att det är så mycket prestige och tävlan hela tiden 

utan att man hjälper varandra och försöker lösa problem öppet”- (Elsa sektionschef 23/4-13) 

 

Att medarbetarnas arbetsvardag kan vara stressiga fick vi berättat för oss under våra samtal, 

och att stressen hanterades olika från varje individ. Monica uttryckte sig att hon ibland tyckte 

att det var stressigt men generellt sett fylldes inte vardagen av stress. Bosse hade alltid saker 

att göra och hann nästan aldrig med det han tidigare planerat, men han var däremot bra på att 

begränsa sig och säga till sig själv att det här får räcka för idag. För Alice och Elsa förekom 

det ibland även att jobbet följde med dem hem efter arbetstiden och det jobbade då extra 

hemma på kvällarna för att göra färdigt arbetsuppgifter. Det fanns en viss majoritet bland 

svaren som antydde att vardagen periodvis var stressig och att det kunde ha en negativ 

inverkan på arbetsmiljön. 

 

Den fysiska arbetsmiljön sa sektionschefen Elsa att de hade haft problem med. Det handlade 

om att personalen kunde känna axelverk, ont i ögonen eller ryggvärk från all kontorstid 

framför datorn. Dock hade myndigheten enligt henne varit duktig på att göra åtgärder som 

förhindrade problemen. Sådana åtgärder hade till exempel varit, installation av höj och 

sänkbara skrivbord, uppmuntran till mikro pauser, friskvårdstimme, tagit hjälp externt av 

kunniga inom området arbetsmiljö samt flera andra åtgärder. Bland personalen såg man 

åtgärderna som positiva och uttryckte sig att deras åsikter och problem inte avvisades utan 

myndigheten var lyhörd och handlingskraftiga i detta avseende.  
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Vartannat år genomfördes en enkät som innehöll cirka 60 frågor om arbetsmiljön som hela 

avdelningen fick svara på. Utefter svaren så skapades ett på förväg bestämt tillvägagångssätt 

på hur man mäter arbetsmiljö. Avdelningen på myndigheten fick vid senaste tillfället skala 95 

av 100. Detta hänvisade Elsa till och på så sätt sades man ha en bra arbetsmiljö på 

avdelningen.  

 

Vi uppfattar att respondenterna har en positiv inställning och uppfattning om arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. Avdelningen verkar ha arbetskamrater som kan hålla en glad och lättsam 

stämning där det råder öppenhet och goda förutsättningar att hålla en fungerande arbetsmiljö 

oavsett om det gäller fysiska eller psykiska arbetsmiljöfaktorer. Detta eftersom sektionschefen 

och myndigheten verkar bry sig om sina medarbetare. Att det ibland kan bli stressiga perioder 

är dock en aspekt som har en negativ inverkan på arbetsmiljön men samtidigt finns lugnare 

perioder och chans för varje medarbetare att säga ifrån när det blir för mycket att göra.   
 

4.1.2 Samhällsnytta 

 

Det finns en underliggande arbetsglädje till att göra samhällsnytta bland flera av medarbetarna 

som intervjuades, detta är dessutom något som sektionschefen Elsa säger ska vara viktigt i 

arbetet. Personligen vill hon inte arbeta med ett yrke där endast målet är att gå med vinst, sälja 

och tjäna pengar ska vara det väsentliga, utan vill känna att det hon gör har ett värde för andra 

människor. Annika uttryckte sig på liknande sätt att hon vill vara till hjälp för andra och Bosse 

vill att det ska finnas en rättvisa där alla ska ha samma villkor. 
  
”På nått sätt måste man göra någon nytta i samhället det vill säga jag skulle känna att jag 

gör större nytta om jag i vårt fall får marknaden att fungera på ett bra sätt så att företagen 

konkurrerar på samma villkor så att inte en del med känsliga samveten följer reglerna och 

andra tjänar stora pengar på att inte följa dem, utan det är samma villkor som gäller för alla” 

- (Bosse regions samordnare 18/4-13) 

 

Varken Petra eller Monica nämner någon gång i våra intervjuer ord som samhällsnytta, hjälpa 

medborgare eller andra ord som kan förknippas till att deras uppgifter görs av en passion till 

att skapa bättre förutsättningar för samhället. Trots att våra frågor drog upp sådana tankar hos 

de andra tre respondenterna så lyckades då alltså varken Petra eller Monica framhäva 

samhällsnyttan i deras yrke istället är arbetskamraterna och roliga arbetsuppgifter ofta 

förekommande ord. Elsa sa under intervjun att hon jobbar mycket med att få sina medarbetare 

att förstå att myndigheten och deras arbetsuppgifter är till för samhället. Hon försöker få 

medarbetarna till att finna motivation i arbetsuppgifterna genom att ständigt påminna om 

varför de är här och att samhällsnyttan ska vara en viktig faktor.  
 

4.1.3 Medarbetarskap  

 

Medarbetarna på avdelning har tillsammans enligt respondenterna skapat ett ”härligt go” som 

Alice uttrycker sig, där de skrattar mycket och hittar på saker tillsammans. Samtliga av 

respondenterna sa att sektionschefen Elsa var intresserad av deras arbete och åsikter där de 

upplevde att samarbetet mellan medarbetare och sektionschef fungerade utmärkt. Elsa var i 

intervjun tydlig med att berätta att det är viktigt att alla ska känna att de har och får möjlighet 

att utrycka sig om deras tankar och idéer men att hon därefter hade makten att bestämma om 

de inte var överens. Elsa tyckte trots allt inte att denna form av makt utövning fick användas 
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allt för ofta utan att strävan var att de tillsammans skulle överväga och därefter komma fram 

till en lösning. 

  

Kommunikationen mellan medarbetarna och sektionschefen sades vara god och fungerade. 

Det var ingen som kände att den utelämnades. I Elsas styrning uttryckte hon även vikten av att 

alla skulle vara medveten om varför dem var på arbetsplatsen. Tydliga mål, förmedling om 

varför de genomför ärenden och strävar efter en måluppfyllelse var viktigt i detta avseende. 

Bilden vi fick av de anställda var att det förekom en rättvisa och att det fanns en tydlig tråd i 

deras arbete som gjorde att samhörighet, samhällsnytta och arbetsglädje speglades i 

arbetsuppgifterna. 

 

”Jag tycker att det är en väldigt öppen och tillåtande atmosfär, jag tycker att man samarbetar 

och man hjälper ju varandra och det är ingen konkurrens. Jag känner inte av någon 

konkurrens så mellan oss medarbetare som det kan vara på visa arbetsplatser utan här 

hjälper man varandra väldigt mycket och det tycker jag är väldigt positivt” - (Petra 

handläggare 18/4-13) 

 

Elsa försöker i sin roll att få sin personal motiverad och engagerad genom erkännande, beröm 

och positiv feedback. Hon säger sig vara medveten om att detta leder till en extra boost i deras 

arbetsvardag och mer där till. Hon försöker få personal att känna sig viktig och att deras 

arbete gör nytta för samhället samtidigt som hon ger dem erkännande för väl genomförda 

uppgifter. På samma sätt säger hon sig vilja ha feedback och inte bara positiv utan hon 

uppmuntrar dem till att komma med förbättringsförslag från hennes sida som sedan ska leda 

till att hon gör ett bra arbete. Elsa anser också att det är vikigt att alla får samma uppskattning 

och beröm. Det ska inte vara så att personalen känner att hon bara lyfter samma person varje 

gång utan hon försöker ge alla beröm och lyfter gärna fram en anställde inför hela gruppen för 

att ge erkännande inför gruppen. 

  

De intervjuade medarbetarna tycker att Elsa gör ett bra arbete i att ge beröm och erkännande. 

De anser sig även själva vara duktiga på att ge varandra beröm. Vikten av beröm och 

erkännande är viktigt då alla oavsett yrkesroll anser det vara viktigt och stärkande för både 

individen och avdelningen som team.  

 

Enligt oss kan vi märka att avdelning jobbar som ett team. Det finns en tydlig ledarroll som 

sektionschefen Elsa har, men respondenterna verkar ändå känna att deras uppgifter är viktiga 

och att deras åsikter samt påverkningsmöjligheter är stora. Sektionschefen vill i första hand 

inte utöva sin makt utan tillsammans med medarbetarna komma fram till lösningar. 

Kommunikation och kamratskap på arbetsplatsen verkar vara starka faktorer i 

medarbetarskapet. 

 

4.1.4 Utvecklingsmöjligheter 

 

Bosse har jobbat i myndigheten i 19 år och känner fortfarande att han utvecklas. Detta på 

grund av att området för myndighetens ansvar är så pass stort att det är svårt att bli duktigt på 

alla områden. De är alla eniga om att utvecklingsmöjligheterna är goda inom myndigheten 

och att Elsa gärna hjälper den medarbetare som vill läsa någon utbildning, praktisera, byta 

arbetsuppgifter eller klättra i position. Elsa vill även poängtera att det är upp till varje 

medarbetare att själv komma och berätta om fallet är att de vill till exempel avancera i 

myndigheten för att hon därefter tillsammans med medarbetaren kan undersöka vad som kan 
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behövas för att nå dit. Elsa berättar också att myndigheten helst vill att de inte ska arbeta med 

samma arbetsuppgifter i längre än sex år om inte medarbetaren då givetvis är nöjda med den 

yrkesroll han eller hon har. Petra som är den yngsta respondenten anser sig vara ny på 

arbetsplatsen och har goda förhoppningar på att kunna utvecklas inom myndigheten. 

 

”De är inte så att man är fast vid en och samma sak hela tiden, det är så brett område och det 

är det som är positivt, för att det finns möjlighet att kunna göra annat för att det finns så 

mycket. Det är inte så att det är inriktat på en och samma grej utan det finns andra 

ansvarsområden som man kan gå kurser i” - (Petra handläggare 18/4-13) 

 

Alla är medvetna om att de kan utvecklas inom myndigheten genom att gå kurser, byta 

avdelning, yrkesroll eller praktisera på annan avdelning/företag. Medarbetarna ser positivt på 

detta och tycker att det därmed är varierande arbetsuppgifter. De säger även att Elsa är lyhörd 

och hjälpsam i avseendet att främja medarbetarens chans till personlig utveckling. Annika är 

en av medarbetarna som nyligen fått andra ansvarsuppgifter och har numera övergått alltmer 

från att vara handläggare till en roll som informatör. Hon trivs bra i den nya yrkesrollen och 

tycker att det är roligt och utvecklande.  

 

4.2 Yttre motivationsfaktorer 

 

4.2.1 Arbetsvillkor 

 

”En sak jag tycker är bra är läget här, vi finns mitt i centrum, de är ju perfekt! Jag åker buss 

så det är nära till stationen och pendlingen funkar jättebra. Så man kan gå ut på lunchen, gå 

ut att äta, om man vill handla eller vad som. Så läget tycker jag är väldigt bra” - (Monica 

handläggare 18/4-13) 

 

Förutom kontorsläget så finns en rad andra förmåner och goda arbetsvillkor enligt Elsa. 

Medarbetarna har fler semesterdagar, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, centralt läge, flexibel 

arbetstid och andra positiva förmåner. Förmånerna och arbetsvillkor var dessutom 

välkommande bland de intervjuade medarbetarna som alla hade en positiv inställning till 

villkoren och värderade dem högt. 

  

Dessutom så är myndigheten som nämnts ovan duktiga på att tillgodose medarbetarnas vilja 

att utvecklas. För den som vill kunde utbildning, praktik och skifte av arbetsuppgifter oftast 

utan problem genomföras. Området som myndigheten ansvarar för leder också till att det 

finns stora utvecklingsmöjligheter och att chansen till att klättra på hierarkistegen för den som 

är ambitiös och intresserad. Det finns dessutom stor variation på yrkestjänster och uppgifter 

som leder till variation. Elsa säger att detta är en fördel som är positiv för både myndigheten 

och individen när de på så sätt kan ta tillvara på sina medarbetare och utveckla deras 

kompetens vilket sedan gynnar verksamheten. Myndigheten och avdelningens arbetsvillkor är 

många och inte lika självklara för andra organisationer eller företag. Det var heller inte någon 

av respondenterna som tyckte att det saknades någon förmån och de ställde sig väldigt 

positiva till arbetsvillkoren. Det som verkade vara mest attraktivt var i första hand det centrala 

läget och den flexibla arbetstiden.  
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4.2.2 Belöningssystem 

 

Avdelningen saknar ett belöningssystem vilket inte är konstigt då offentliga organisationer 

saknar ekonomiska möjligheter, till exempel belöna medarbetare med extra monetära medel. 

Det förekommer inte heller några interna tävlingar där vinnaren enligt ett sådant förhållande 

skulle belönas.  

 

”jag tycker det är svårt att konstruera det på ett sätt så att det är lämpligt att myndigheten har 

rörliga löner, det är osmakligt om vi får provision och man tänker sig att vi skulle frestas att 

tänja gränserna” - (Bosse regions samordnare 18/4-13) 

 

4.2.3 Lön 

 

Under diskussionen om lön märkte vi att personerna som var mest positiva till deras 

individuella lön var Petra som är yngst och nyanställd och Elsa med hög befattning. Enligt 

Petra så tyckte hon att lönen inte var något hon direkt reflekterade över utan tyckte att hon 

hade rätt lön, och att det inte skulle skilja sig så mycket på lönen om hon istället hade fått en 

liknande tjänst inom till exempel den privata sektorn. Men hon var medveten om att allt 

eftersom tiden i myndigheten gick kunde löneskillnaden bli allt större. Elsa sa också att hon 

inte heller trodde att lönen skulle vara olik en liknande roll inom den privata sektorn. Det 

fanns dock en acceptans bland alla respondenter om att lönerna inte var den första 

prioriteringen även om den var viktig. Alla vara medvetna om att den offentliga sektorn inte 

kunde konkurrera med privat sektor. Medarbetarna tyckte att de i förhållande till andra 

myndigheter, kommuner och offentliga organ ansåg sig ha rätt lön men att lönen möjligen 

kunde vara något högre.  

  

”Jag är nöjd med hur jag är placerad där jag tycker att den är ungefär rätt sen tycker jag att 

myndigheten ligger onödigt lågt i förhållande till alla andra” - (Bosse regions samordnare 

18/4-13) 

 

”Jag hade en kollega som lämnade skatteverket och gick till en privat arbetsgivare och vi har 

tidigare haft liknande arbetsuppgifter och har legat ganska lika i lön de senaste åren men nu 

ligger han plötsligt 14 000 högre än vad jag gör” - (Bosse regions samordnare 18/4-13) 

 

Medarbetarna är medveten om löneskillnaden mellan privat och offentlig sektor dock är de 

ganska nöjda med deras lön även om de flesta anser att de borde ha något mer i lön. Det finns 

en slags acceptans i läget. De har dessutom chans att genom utbildning och avancemang inom 

myndigheten få en ökad lön genom en högre arbetsposition. 
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4.3 Reflektion över empirin 

 

Från vår insamling av empirin så märks det tydligt att de inre motivationsfaktorerna har stor 

betydelse för det dagliga arbetet. Samhällsnytta och medarbetarskap är de mest framträdande 

positiva elementen för medarbetarna. Medarbetarna motiveras av inre motivationsfaktorerna 

och de yttre motivationsfaktorerna är däremot inte lika påtagliga. Det yttre element som 

medarbetarna motiveras starkast av är arbetsvillkoren. En intressant iakttagelse var att 

sektionschefen har en nära kontakt med sina medarbetare och alla på avdelningen jobbar som 

ett team där yrkesroller, position och makt har mindre betydelse. Detta främjar ett positivt 

medarbetarskap med bra kommunikation och bidrar till en sund arbetsmiljö. Det utmärkande 

var medarbetarnas inställning till att arbeta för samhället och vikten av att göra skillnad. Det 

rådde en positiv inställning till arbetsvardagen och glädjen av att gå till arbetet där det heller 

inte fanns någon tydlig besvikelse på något element. Medarbetarna var medvetna och 

accepterade att det fanns en skillnad ur ett löneperspektiv på att arbeta inom offentlig sektor 

jämfört med den privata sektorn. Däremot var medarbetarna tydliga med att påpeka att 

lönesättningen och lönenivån skulle vara rättvis i förhållande till andra liknande myndigheter. 

Det var viktigt med bra arbetsförhållanden, måluppfyllelse och trivsel på arbetsplatsen. Där 

det sedan istället blev mindre viktigt att belöna arbetsinsatsen och nå motivation med hjälp av 

monetära medel.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 23 - 

5 Analys 

Vi kommer i detta kapitel att göra en analys av empirin och jämföra med forskningsresultatet 

och vår egen modell. Vårt tillvägagångssätt är att vi med hjälp av sju elementmodellen (sju 

elementmodellen, kap 2.4) går igenom varje element för att sedan besvara vår frågeställning 

och uppfylla syftet.  

 

5.1 Inre motivationsfaktorer 

 

5.1.1 Arbetsmiljö 

 

Vid myndighetens avdelning är skrattet och hjälpsamheten bland medarbetarna och 

sektionschef två faktorer som lyfts fram från intervjuerna. Det råder en arbetsmiljö där 

individen är en del av gruppen som arbetar för ett gemensamt arbetsmål. Det är också en 

arbetsplats där både chef och medarbetare tar på sig likbördigt ansvar för att upprätthålla en 

arbetsmiljö där dessa faktorer har stor betydelse för det dagliga arbetet. Det finns en koppling 

mellan avdelningens arbetsmiljö och samhörighetsbehovet som Murry och McCelland (1961)  

beskriver, då samarbete, tillgivenhet och att vara en lojal vän är tillhörande faktorer. En 

stödjande arbetsplats där både chef och medarbetare tar ansvar för att uppnå en motiverad 

arbetsmiljö tas även upp av Tan (2005). Precis som på avdelningen och vad Tan (2005) 

beskriver i sin forskning så ska chefen vara lyhörd, uppmärksam och ta del av medarbetarnas 

problem, men det finns ett delat ansvar tillsammans med medarbetarna för att skapa en 

stödjande arbetsmiljö. Vår insamlade empiri kan också till viss del bekräfta Park och Raineys 

(2012) studie, att sektionschefen är högst involverad i medarbetarna och har god 

kommunikation med dem via personlig integrering.    

 

Det kunde ibland bli stressiga perioder på arbetsplatsen med många ärenden och krav på 

snabbt genomförande utan att kvaliteten skadas. Medarbetarna hade olika tillvägagångssätt att 

handskas med stressen alltingen genom att begränsa sig själv eller jobba ikapp. Elsa hade 

förståelse för medarbetarna och var villig att om möjligt fördela ut uppgifter på andra 

medarbetare som hade mindre att göra. Precis som Erlandsson (2012) handlar detta om att få 

medarbetarna att känna en allmän tillfredställelse utan stress för upprätthållande av motivation 

och engagemang. Även om det är svårt att ta bort stressen helt så försöker Elsa ge den 

stressade medarbetaren något mindre arbetsbelastning genom att fördela ut arbetsuppgifter 

och allmänt stöd. Människor är som sagt olika och Murry och McCellands (1961) 

prestationsbehov kan fungera på vissa som då vill lyckas när det är hög arbetsbelastning, 

stress och fortsatt krav på kvalité.    

 

Berntson, Wallin och Härenstam (2012) tar upp att det numera är oerhört viktigt att chefer i 

offentlig sektor har stor kompetens om arbetsmiljö för att förhindra hälsoproblem, farliga 

arbetsförhållanden och pressade arbetsmiljöer. Elsa säger och uppmanar sina medarbetare till 

att säga till om de har fysiska eller psykiska besvär. Det kommer på så sätt fram en rad 

åtgärder för att förhindra problemen. Det finns alltså ett engagemang och intresse från Elsas 

sida att leda arbetet mot att få medarbetare med god hälsa. Sektionschefen försöker också 

övertyga oss om att det finns en god arbetsmiljö genom att hänvisa till en enkät som tidigare 

fick ett högt positivt värde. Dock var denna enkät över ett år gammal och säger lite om 

dagsläget som kan ha förändras.  
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Sammanfattningsvis om arbetsmiljön så är de dominerande faktorerna för att uppnå bra 

arbetsförhållanden på avdelningen, en glad och lättsam stämning där man skattar mycket och 

håller humöret uppe. Det råder öppenhet då alla får uttrycka sig om sina åsikter och tankar till 

sektionschefen. Det sker en daglig kommunikation och interaktion mellan medarbetare- 

sektionschef då Elsa varje morgon tar en runda på kontoret och pratar en stund med varje 

medarbetare. En existerande lyhördhet av påfrestningar på fysiska och psykiska 

arbetsförhållanden från sektionschefen och myndighetens sida då de försöker åtgärda negativa 

arbetsförhållanden med bland annat ny utrustning och uppmaning om mikropauser. 

Kontorsmiljön är dessutom nyrenoverad med ljusa lokaler. Medarbetarna värderar de inre 

motivationsfaktorerna högt och det är tydligt att kommunikationen och arbetsgruppen 

tillsammans bidrar till att uppnå motivation. Det viktigaste i arbetsmiljön är att sektionschefen 

har en nära kontakt med sina medarbetare och att hon genom denna kontakt blir uppmärksam 

på hur medarbetarna upplever arbetsvardagen. Detta inre motivationselement har 

sammanfattningsvis stor betydelse för medarbetarna och har påverkan på varje individ i syfte 

att uppnå motivation. 

 

5.1.2 Samhällsnytta 

 

Teorin belyser vikten av att medarbetarna ska hitta mening och tillfredställelse med sitt arbete 

för att vara effektiva. Skulle medarbetarna inte känna en positiv känsla och tilltro finns det 

risk att medarbetarna blir mindre motiverade och tillbakadragna (Tan 2005). Det vi har 

kommit fram till i empirin är just att en av dessa meningsfulla delar är samhällsnyttan, där de 

flesta medarbetarna vid den offentliga myndigheten känner att det är tillfredställande att det 

arbete som de utför har ett värde för andra människor. Tidigare forskning har också påvisat att 

medarbetare i offentliga organisationer motiveras på ett helt annat sätt än medarbetare i den 

privata sektorn. I den offentliga sektorn lyfter de fram att det är nyttan de gör i samhället som 

motiverar och att de har en viktig och betydelsefull position (Park & Word 2012). På samma 

sätt har de medarbetare vi intervjuat varit av samma åsikt att de vill hjälpa andra och känner 

att deras position gör skillnad i samhället. Det var dock några av respondenterna som inte 

förmedlade något budskap om att de var engagerade över att skapa bra förutsättningar i 

samhället. I vår empiri har vi även sett att vissa av medarbetarna känner att samhällsnyttan 

blir som en belöningsfaktor och sektionschef Elsa har nämnt att det finns en arbetsglädje till 

att göra samhällsnytta bland medarbetarna. Hon tycker själv inte att det huvudsakliga målet 

ska vara att tjäna pengar utan deras arbete ska vara värdefullt för andra människor.  

 

Vi kan dra paralleller med tidigare teori där vi kommit fram till att offentligt anställda i vårt 

fall i en offentlig myndighet är mer fokuserade på möjligheten att hjälpa andra och på så sätt 

bidra till samhället på fler än ett plan. Som vi nämnt innan i teorin har medarbetare på 

operationell nivå även kallade ”defensiva” medarbetare en tendens att besitta högre moral, där 

de känner en förpliktelse till ideal och det samhällsnyttiga ansvar som finns enligt Matheson 

(2012). På samma sätt har vissa av respondenterna känt samma underliggande förpliktelse om 

att göra skillnad i samhället och att alla ska göra rätt för sig.  

 

Det vi kommit fram till är att det finns många studier som pekar på att det finns en tendens till 

att det inom den offentliga sektorn finns en annan mentalitet kring samhällsnytta som är 

logisk i den bemärkelsen att den privata sektorn fokuserar mer på att tjäna pengar och gå med 

vinst. Den offentliga sektorn däremot, i vår studie en offentlig myndighet har inte samma mål 

eller mentalitet utan där strävar de istället efter att finnas där för samhället och att alla ska ha 

samma möjligheter. Det som framkommer är just att denna inre motivationsfaktor bidrar till 
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att det finns en strävan efter att hjälpa andra människor och få samhället att fungera som på så 

sätt gör detta till ett av medarbetarnas mål som gör att de känner ansvar. Detta visar att 

samhällsnytta inom en offentlig myndighet är en viktig faktor inom de inre 

motivationsteorierna för att medarbetarna ska känna motivation. Motivationselementet 

samhällsnytta bidrar till att medarbetarna på myndigheten uppnår en känsla av att deras arbete 

är betydelsefullt både för andra människor men också för dem själva på ett personligt plan. 

Flera av respondenterna ansåg att sådana arbetsuppgifter har stor betydelse till varför de valde 

yrket. Hypotetiskt sätt kan man konkretisera detta genom att majoriteten av respondenterna 

inte skulle finnas kvar i myndigheten om målet med arbetsvardagen istället handlade om att 

dra in pengar för vinstsyfte utan någon som helst nytta för andra människor. Medarbetarna 

finner således en stark motivation till att bidra med samhällsnytta. 

 

5.1.3 Medarbetarskap 

 

Genom empirin har vi fått en bild av att den offentliga myndigheten har en bra 

kommunikation mellan medarbetare och sektionschef där de hela tiden kan komma med 

åsikter och problem där Elsa tar del av dessa och försöker hjälpa dem. Detta på samma sätt 

som enligt Tan (2005) säger att chefer ska vara lyhörda och ta del av medarbetarnas problem, 

sektionschefen är intresserad av medarbetarnas arbete och samtliga respondenter tycker att 

samarbetet med sektionschefen fungerade utmärkt. Elsa tycker att det är viktigt att alla ska ha 

känslan av att de har möjlighet att komma med tankar och idéer där de gemensamt kan 

överväga och komma fram till en lösning. Detta gör att medarbetarna känner en 

meningsfullhet och de känner sig behövda och på så sätt blir de också mer engagerade och 

involverade i arbetet vilket kan öka deras motivation. 

  

Den teori vi gått igenom visar att chefen ska eftersträva inre belöningar som till exempel ge 

individer mer ansvar, få medarbetarna att motivera varandra, främja beröm och 

meningsfullhet när det inte finns möjlighet till externa belöningar (Mann 2006). 

Sektionschefen på den offentliga myndighet där vi genomfört empirin ger de anställda eget 

ansvar för de arbetsuppgifter de har fått tilldelade och det finns en miljö på avdelningen där 

medarbetarna motiverar varandra genom att ge varandra beröm, hjälpa varandra när de har 

frågor och agera bollplank när det behövs. De råder även en öppenhet på myndigheten där den 

erbjuder nya färdigheter som gör medarbetarskapet bättre. Tidigare forskning har enligt Park 

och Rainey (2012) visat att mentorsprogram kan ge positiva resultat inom offentliga 

myndigheter och det såg vi även i vår studie där de hade handledare som hjälpte nyanställda 

dels med deras arbetsuppgifter men även att känna sig välkomna och trygga vilket också 

stärker ett positivt medarbetarskap.  

 

Det som skapar detta medarbetarskap på arbetsplatsen är också den goda kommunikationen 

där ingen känner sig utelämnad och där alla är medvetna om varför de är på arbetsplatsen. 

Denna trygghet ger i sin tur medarbetarna en tillhörighet där de känner sig behövda och att de 

har mål med sitt arbete där ärenden och målen stärker deras motivation. Det som också har 

kommit fram ur teorin är just vikten av feedback och beröm inte bara mellan chef och 

medarbetare utan även mellan medarbetarna genom olika möten och samtal (Beal 2003). I 

empirin berättar Elsa vikten av feedback inom myndigheten där hon har ständiga 

utvecklingsmöten med medarbetarna där de har gått igenom det som har varit positivt och 

negativt för att därefter ta lärdom av det och utvecklas. Även när det är vissa möten på 

arbetsplatsen lyfter hon fram anställda som utmärkt sig eller gjort något bra.  

Detta i kombination med andra delar främjar även ett positivt medarbetarskap bland 
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medarbetarna då de ser och upplever denna positiva förstärkning som verkar 

motivationshöjande för de inblandade. Dessutom blir sektionschefen ett ledande exempel för 

medarbetarna som de kan ta efter.  

 

Den offentliga myndigheten som vi har haft i vår studie har således en hög nivå av det vi 

kallar medarbetarskap genom deras öppna atmosfär och goda kommunikation som skapar ett 

klimat där vi ser stark kamratskap. Det har lett till att feedback och beröm är vanliga inslag på 

avdelningen som uppmuntrar till att ventilera sina åsikter och idéer för att hjälpa varandra att 

utvecklas, samt förbättras både som individer men även som organisation. Tillsammans kan 

medarbetarna genom att upprätthålla goda kommunikationsvägar och kamratskap bidra till 

motivation på avdelningen. Detta inre motivationselement har därför en stor betydelse för 

medarbetarna, och det blir allt tydligare då varje respondent under intervjuerna framhävt att 

kollegorna på arbetsplatsen bidrar till att de trivs och finner en glädje till jobbet. 

 

5.1.4 Utvecklingsmöjligheter 

 

Enligt Beal (2003) så kan egen utveckling ske genom kommunikation och att varje 

medarbetare kan ge feedback och på så sätt hjälpa varandra att utvecklas. Feedback i positiv 

karaktär ger dessutom individen en boost och bidrar till motivation (Jin 1993). Sektionschefen 

uppmanar i första hand medarbetarna till att ge henne feedback men anser det lika viktigt att 

medarbetarna kan ge varandra feedback för att utvecklas. Wilson och Madsen (2008) hänvisar 

tillbaka till Maslow teorin om vikten av att varje medarbetare behöver känna stimulans för att 

utvecklas och nå motivation, feedback är ett sätt att nå ut till varje individ. Elsa försöker på 

samma sätt ge varje medarbetare feedback för att stärka motivationen. Detta gör hon genom 

samtal med medarbetarna då Elsa tillsammans med medarbetaren utvärderar arbetet. Det 

förekommer också att Elsa vill ge medarbetaren erkännande genom att berömma en eller flera 

medarbetare under gruppmöten. 

 

På arbetsplatsen finns flera andra utvecklingsmöjligheter. Bosse sa att han fortfarande 

utvecklades i yrket trots 19 år som medarbetare i myndigheten. Detta skulle då vara positivt 

enligt teorierna. Det breda området för vilket myndigheten ansvar för bidrar också till att 

utvecklingsmöjligheterna är stora, och med utbildning, praktik, byte av arbetsuppgifter eller 

önskan att klättra i position görs detta möjligt att upprätthålla fortsatt utveckling under flera 

år. Enligt Vogel och Masal (2012) kan också handlingsfrihet vara ett tillvägagångssätt för att 

utvecklas och nå motivation. På avdelningen som vi studerat säger alla respondenter att deras 

arbetsuppgifter är självständiga. Det skulle därför i sig kunna vara en faktor till att 

medarbetaren på eget initiativ genom sina arbetsuppgifter känner stimulans, motivation och 

egen utveckling. 

  

Medarbetarna upplever också utvecklingsmöjligheterna som goda inom myndigheten inte 

bara enligt de ovanstående faktorerna som forskningen tagit upp. De upplever att variationen 

på arbetsuppgifterna bidrar till att de enskilt stimuleras, hittar samband och utvecklas. Om 

medarbetaren sedan vill nå en annan yrkesroll eller skifte av uppgift så är sektionschefen och 

myndigheten i sig flexibel till att göra detta möjligt. På så sätt säger medarbetarna sig inte 

känna någon begränsning i hur långt de kan nå utan det är upp till var och en att sätta 

begränsningen. Elsa sa dessutom under intervjun att myndigheten strävar efter att varje 

medarbetare efter sex år ska göra ett byte av arbetsuppgifter eller yrkesroll, på så sätt tar de 

även ansvar från högre hierarkiled att främja medarbetarutvecklingen. Motivationselementet 

utvecklingsmöjligheter är ett element som medarbetarna anser vara bra. Det finns som ovan 
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nämnt stora möjligheter till att utvecklas och gå utbildningar. Det finns dock inte samma 

entusiasm till utbildning och egen utveckling som till exempel arbetsmiljö och 

medarbetarskap skapade hos respondenterna. Vi kan konstatera att det finns goda möjligheter 

till att utvecklas och att medarbetarna därför på eget initiativ har en valmöjlighet att göra 

karriär i myndigheten, men det verkar samtidigt inte vara en avgörande faktor till varför 

medarbetare stannar kvar. 

 

5.2 Yttre motivationsfaktorer 

 

5.2.1 Arbetsvillkor 

 

Den offentliga myndigheten i studien har enligt Elsa goda arbetsvillkor och förmåner. De har 

ett centralt läge, där det är goda förbindelser och valmöjligheter för lunch och nära till det 

mesta som stadskärnan har att erbjuda. Medarbetarna har även fler semesterdagar än den 

privata sektorn och flexibla arbetstider som de intervjuade ser väldigt positivt till.  

På avdelningen har de även friskvårdsbidrag och en betald friskvårdstimme som medarbetarna 

tycker är bra. Detta visar på motsatsen till den teori vi gått igenom där de uppger att den 

offentliga sektorn har sämre arbetsvillkor motsvarande liknande befattningar inom den privata 

sektorn enligt Höckertin (2007). 

 

Det var i stort sett tvärtom i vår insamling av empirin där medarbetarna och sektionschefen på 

den offentliga myndigheten upplevde att det är bra arbetsvillkor med bra förmåner som de 

värderar högt. Något som nämnts i teorin är att lägre jobb status tjänster är mer intresserade av 

arbetsvillkor än de som har hög status arbeten (Furnham 2009). Vi ser medarbetarna på den 

offentliga myndigheten som tjänster som går lite åt hög status yrken och vi kan se kopplingar 

till teorin till viss del. Eftersom det verkar som att de har ett intresse till arbetsvillkoren men 

känner ändå att de har en bra säkerhet och kvalité på arbetsvillkoren. Respondenterna 

upplever att arbetsvillkoren som finns i dagsläget lyfter upp och kompenserar den något lägre 

lönen där de ser den flexibla arbetstiden och det centrala läget som de mest attraktiva 

arbetsvillkoren.  

 

Ytterligare ett bra arbetsvillkor på avdelningen är flexibiliteten vad det gäller arbetsuppgifter, 

utbildning och praktik som ger medarbetarna goda utvecklingsmöjligheter. Detta är något som 

gynnar både medarbetarna och organisationen då deras kompetens utvecklas. Det som 

framkommit under avsnittet arbetsvillkor är att medarbetarna är positiva till de arbetsvillkor 

som finns och det är något som påverkar deras motivation positivt då de både känner sig 

uppmärksammade och även har olika valmöjligheter som inte gör dem alltför låsta och 

rutinmässiga i sina arbetsuppgifter både genom flexibla arbetstider och varierande 

arbetsuppgifter. Arbetsvillkoren har en stark påverkan på respondenterna, där de värderar 

villkoren högt och på så sätt finner att villkoren fungerar som belöning och kompensation till 

de låga lönerna. Att minska eller att rent av ta bort dessa uppskattade arbetsvillkor borde i sin 

tur leda till besvikelse, argumentation och missnöjdhet bland medarbetarna vilket även i sin 

tur påverkar motivationen negativt. 
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5.2.2 Belöningssystem 

 

Avdelningen har som sagt inget tydligt belöningssystem som tillämpas. Däremot behöver inte 

belöningar nödvändigtvis avspeglas i monetära medel utan det kan finnas dolda moment. 

Avdelningen strävar som sagt tillsammans mot olika uppsatta mål och en möjlig belöning kan 

vara att från sektionschefens och medarbetarnas sida dela ut belöningar i form av erkännande 

och beröm. Till exempel som när målen nås leder detta till att stämningen höjs, gruppen i sig 

känner sig motiverad till att fortsätta sin strävan att nå andra mål. Det kan också vara beröm 

mellan medarbetare, eller från sektionschefens sida berömma och erkänna en medarbetare 

inför hela gruppen då denne på ett framgångsrikt sätt utmärkt sig lite extra.   

 

Eftersom människor upplever motivation och erkännande på olika sätt enligt Furnham, 

Eracleous och Chamorro-Premuzic (2009) så blir det desto viktigare under 

rekryteringsprocessen att hitta ”rätt” medarbetare som inte endast fokuserar på lön utan 

istället finner motivation för att göra skillnad och hjälpa andra. Elsa uttryckte under intervjun 

att det då och då rekryterades medarbetaren som endast stannade ett fåtal år för att få 

erfarenhet och sedan dra sig vidare till andra företag och organisationer för att höja sin 

månadslön.  

 

Betydelsen av belöningssystem är näst intill obefintlig. Ingen av respondenterna ansåg att 

bristen på belöningssystem hade någon inverkan på deras utförda arbete. De tyckte inte att 

deras arbete skulle fungera med ett provisionsbaserat lönesystem och fann inte heller att 

belöningssystem hörde hemma inom den offentliga sektorn. Istället ville man gärna ha 

erkännande och beröm för ett väl utfört arbete. 

 

5.2.3 Lön 

 

Det finns en kännedom om att löneskillnaden mellan privat och offentlig sektor är olika och 

detta är dessutom något som accepteras på avdelningen. Bosses kollega som bytte sektor och 

på så sätt fick upp sin lön med 14 000 kronor högre månadslön gjorde inte Bosse avundsjuk 

utan det sågs nästan som en självklarhet att det var på det viset. Den jämförelse situationen 

som kan uppstå enligt Adams (1965) och på så sätt påverka motivationen negativt är inte 

tydlig i denna aspekt mellan sektorerna. Däremot uttrycks det att både medarbetarna och 

sektionschefen istället jämför lönenivån med andra offentliga myndigheter och kommuner. 

Det blir ur denna ståndpunkt en jämförelse och här är medarbetare och chef i större 

utsträckning uppmärksamma på lönenivåer, och det blir istället på detta plan som jämförelsen 

sker. Det fanns en rättvis lönesättning mellan myndigheten och de andra offentliga aktörerna 

vilket man sedan drog som slutsats att både medarbetare och sektionschef låg rätt i lön vilket 

då skulle antyda att det inte finns en lönejämförelse som drar ner motivationen enligt Adams 

(1965). 

 

Vi kan ändå se en viss koppling till Shahzad och Bhatti (2008) där de beskrevs att en rimlig 

grundlön har stor betydelse. Den rimliga lönen känner de anställda att de har när de som 

nämnts ovan jämför med andra liknande offentliga organ. När sedan grundlönen är rimlig 

finner medarbetarna motivation hos andra motivationsfaktorer från både de inre och yttre 

kategorierna. Socialt ansvar, kamratskapet på avdelningen och arbetsvillkoren har i första 

hand betydande kraft. 
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Att myndigheten sedan erbjuder internutbildning och har stora utvecklingsmöjligheter leder 

också till att medarbetarna har chans att höja lönen genom avancemang inom myndigheten. 

Det går dock inte att generalisera och säga att dessa medarbetare är missnöjda med lönen eller 

har ett som McCellands (1961) beskrivit prestationsbehov utan det kan finnas flera andra 

faktorer som påverkar medarbetare att ta del av den erbjudna möjligheten.  

 

Sammanfattningsvis kan vi genom denna analys av lönesättningen och lönenivån konstatera 

att lönen har till viss del en inverkan på medarbetarna och är en anledning till att de faktiskt 

arbetar. Dock är lönen inte i fokus och är heller inte en faktor som gör att medarbetarna valt 

att arbeta inom myndigheten. Lönen är i huvudsak inte något som har en hög motiverande 

inverkan på medarbetarna utan snarare finns en förväntan om att lönen är rätt så länge 

liknande myndigheter har en lön i rätt proportionalitet med dem. Således kan motivationen ur 

ett löneperspektiv drabbas negativt om det finns en tydlig skillnad mellan den studerande 

myndigheten och andra myndigheter om de andra myndigheterna har en högre lönesättning. 

Genom att hålla en rättvis lön i enlighet med andra myndigheter och därefter substituera med 

andra inre och yttre motivationselement kan avdelningen upprätthålla en hög motivation.  
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6 Slutsats 

 

Genom denna studie har vi försökt att förstå hur inre och yttre motivationsfaktorer inom en 

offentlig myndighet i Sverige samspelar och kan kompensera varandra. Detta för att besvara 

vårt syfte, att undersöka om det finns en växelverkan mellan inre och yttre 

motivationsfaktorer. Samt om det är möjligt att upprätthålla en tillräckligt hög motivation med 

hjälp av inre motivationsfaktorer för att kompensera avsaknaden av yttre motivationsfaktorer.  

Teorin har definierat olika motivationsfaktorer bland annat inre och yttre, samt en 

femfaktorsteori som visar de mest grundläggande faktorerna i syfte att vara så överskådlig 

som möjligt (Furnham, Eracleous & Chamorro-Premuzic 2009). Vi har därför gjort en 

detaljrikare fördelning där vi definierat fyra inre motivationselement och tre yttre 

motivationselement, utefter vår framtagna modell (se sju elementmodellen, kap 2.4). De 

elementen vi har använt är samhällsnytta, arbetsmiljö, medarbetarskap, 

utvecklingsmöjligheter, arbetsvillkor, belöningssystem och lön. Det studiens resultat visar är 

att det finns en växelverkan mellan de element vi framtagit och att det råder en 

substituerbarhet mellan element. Resultatet visar att elementen faktiskt har möjlighet att 

kompensera brister hos andra element och att inre element har en stark inverkan på 

motivationen. De inre elementen vägde upp avsaknaden av bristfälliga yttre 

motivationselementen som till exempel belöningssystem och lön, det var de starka inre 

elementen, samhällsnytta och medarbetarskap som gjorde att en tillräckligt hög motivation 

kunde upprätthållas. Därmed är syftet med studien uppfyllt.   

 

För att uppfylla vårt syfte ställde vi oss följande frågor. Vad motiverar medarbetarna vid en 

offentlig myndighet? Det som motiverar medarbetarna vid myndigheten och som har en 

positiv inverkan på medarbetarnas motivation var samhällsnytta, där de fick motivation 

genom att hjälpa andra människor i samhället. Arbetsmiljön var också ett positivt element vid 

myndigheten då de hade en bra fysisk arbetsmiljö som var anpassat till medarbetarna samt ett 

bra klimat mellan medarbetarna där de hade god medarbetarskap som gav dem en väl 

fungerande samhörighet och arbetsglädje. 

 

Finns det motivationsfaktorer som är mer eller mindre betydelsefulla?  

Det vi har sett under vår studie är att vissa element har varit starkare än andra och har således 

haft större genomslagskraft i förhållande till andra element. De element som var 

betydelsefulla för medarbetarna var samhällsnyttan, medarbetarskap och arbetsvillkor.  

Medarbetarna ansåg att det monetära elementet lön, var i balans med den interna 

lönesättningen och de förväntningar medarbetarna hade men de tyckte att grundlönen borde 

varit högre. Trots detta var det accepterat då de såg andra fördelar som kompenserade dessa 

svaga element.  Dessa element bidrog till att medarbetarna kände sig motiverade även om de 

inte var nöjda med vissa motivationselement.  

 

Vårt vetenskapliga bidrag med denna studie är att vi har sett att en hög social mening har stark 

inverkan på motivationen men även monetära belöningar har viss inverkan, vårt resultat 

visade dock att de monetära medlen inte stod i fokus. Vi har kunnat se en växelverkan mellan 

motivationselementen vi har analyserat, där samhällsnytta, medarbetarskap och arbetsvillkor 

är starka element som kompenserar för den stagnerande löneutvecklingen. Det visades sig 

även att arbetsmiljön, utvecklingsmöjligheterna, och andra positiva element bidrog till en hög 

motivation där yttre motivationselementen kunde kompenseras. Vi såg således en 

substituerbarhet mellan elementen vid den studerande myndigheten där samspelet fungerade 

och bidrog till motivation. Den modell vi utvecklat genom studien har bidragit till en högre 

substituerbarhet mellan elementen än de ursprungliga yttre och inre motivationsfaktorerna. 
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Vilket kan göra det lättare att få förståelse för det samspel som finns mellan elementen.   

 

Vi ser en möjlighet för mellanchefer att få en förståelse för elementen och hur det är möjligt 

att använda dessa för att få en större kunskap om hur de kan fungera motivationshöjande. 

Därmed kan mellanchefer finna alternativa vägar att nå motivation när yttre 

motivationsfaktorer inte är tillgängliga. Modellen kan därför bidra till kännedom och översikt 

över motivationselementen där mellanchefen kan utföra en praktisk implikation och med hjälp 

av dessa genomföra motivationshöjande åtgärder.  

 

Genom sju elementmodellen har vi gått djupare in på de olika elementen för att se hur de 

påverkar varandra och används som substitut för att tillsammans uppnå motivation. Det kan 

därför vara intressant om fortsatt forskning kan genomföras på andra myndigheter och mer 

omfattande så att hela myndigheten kan studeras och inte endast en avdelning. Framtida 

forskning kan även studera hur en sektionschef rent praktiskt tillämpar dessa element för att 

uppnå motivation och hanteringen av samspelet när vissa element är bristfälliga.       
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8 Bilagor  

 

Bilaga 1  
 
Intervjufrågor till personal 

1. Vad är din arbetstitel? Vad är dina arbetsuppgifter?  

2. Hur länge har du jobbat på arbetsplatsen? 

3. Ålder: 

4. Kön: 

5. Namn: 

6. Mejl/telefonnummer för kompletterande frågor: 

 

7. Kan du berätta om din arbetsplats? 

8. Vad är det som gör att du trivs på din arbetsplats? Vad anser du bidrar till att du trivs 

på arbetsplatsen, vad är viktigt för dig för att trivas?  

9. Vad är det bästa med jobbet? 

10. Vad är det tråkigaste? 

11. Vad anser du bidrar till att du gör ett bra arbete? Finns det några faktorer som du 

känner påverkar just dig till att utföra ett bra arbete? 

12. Hur självständiga är dina arbetsuppgifter? Arbetsroll?  

13. Har du kontakt med dina medarbetare under arbetstid? I vilken utsträckning? 

Sammanhang?  

14. Anser du att dina medarbetare ger dig den hjälp du behöver när du behöver den? 

Uppmuntras ni att ta hjälp av varandra, byta kunskaper, egenskaper? När/Om ni 

hjälper varandra är det istället mer på eget initiativ? Eller jobbar ni mer självständigt i 

de flesta fall?  

15. Vad är arbetsmiljö för dig? 

  

16. Hur upplever du arbetsmiljön på kontoret? Vad tycker du är Bra? Vad tycker du är 

Dåligt? Varför?  

17. Kan arbetsmiljön bli bättre på något sätt?  

18. Vem anser du bär ansvaret för att arbetsmiljön fungerar? Varför?  

19. Tycker du att det är viktigt med beröm och uppskattning? Varför? 

 

20. Får du beröm och uppskattning från dina kollegor?    

21. Anser du dig vara duktig på att berömma dina medarbetare?  

22. Är det viktigt för dig att ärenden ska göras så fort som möjligt? 

23. Upplever du dina arbetsdagar som stressiga och påfrestande? Känner du att du hinner 

med dina arbetsuppgifter på daglig basis och uppnår du det du vill under en arbetsdag? 
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24. Har du ofta kontakt med din chef?  

25. När sker kontakten i sådana fall? 

26. Tycker du att dina önskemål, frågor och andra åsikter blir hörda av din chef? 

27. Får du beröm och uppskattning från din chef?    

28. Tycker du att du har bra arbetsvillkor och rätt lön? 

29. Om det var möjligt skulle du hellre vilja ha rörlig lön där du får ersättning för ditt 

arbete eller en fast månadslön?     

30. Känner du att du har möjlighet att utvecklas? 

31. Skulle du vilja ha mer ansvar i ditt arbete?  

32. Har ni haft några nedskärningar eller besparningar? (de senaste fem åren) 

33. Hur har dessa i sådana fall påverkat ditt arbete? 

34. Har ni haft några omstruktureringar de senaste fem åren? 

35. Har din yrkesroll och arbetsbörda förändrats under omstruktureringar? 

36. Vad är motivation enligt dig? 

37. Har förändringarna påverkat din motivation?  

38. Har det enligt dig påverkat arbetsmiljön? 

39. Känner du dig motiverad till ditt jobb? 

40. Vad gör dig motiverad? 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor till chefen  

1. Vad är din arbetstitel- personalchef?  Vad är dina arbetsuppgifter?  

2. Hur länge har du jobbat på arbetsplatsen? 

3. Hur kommer det sig att du började på skatteverket? Har du någon gång tänkt att du 

skulle vilja arbeta inom den privata sektorn istället? Varför, varför inte? 

4. Ålder: 

5. Kön: 

6. Namn: Eva Anrell 

 

7. Kan du berätta om din arbetsplats? 

8. Vad är det som gör att du trivs på din arbetsplats?  

9. Vad är viktigt för att du ska trivas? 

10. Vad är det bästa med jobbet? 

11. Vad är det tråkigaste? 

12. Vad anser du bidrar till att du gör ett bra arbete? Finns det några faktorer som du 

känner påverkar just dig till att utföra ett bra arbete? 

13. Hur självständiga är dina arbetsuppgifter? Arbetsroll?  

14. Får du fria händer eller får du direktiv om hur arbetet ska gå till? 

15. Har du ofta kontakt med dina medarbetare under arbetstid? I vilken utsträckning? 

Sammanhang?  

 

16. Anser du att dina medarbetare ger dig den hjälp du behöver när du ber om den?  

 

17. Anser du dig vara till hands när dina medarbetare ber om hjälp/vägledning? 

 

18. Vad är arbetsmiljö för dig? 

  

19. Hur upplever du arbetsmiljön på kontoret? Vad tycker du är Bra? Vad tycker du är 

Dåligt? Varför?  

20. Kan arbetsmiljön bli bättre på något sätt?  

21. Vem anser du bär ansvaret för att arbetsmiljön fungerar? Varför?  

22. Tycker du att det viktigt med beröm och uppskattning? Varför? 

 

23. Får du beröm och uppskattning från dina kollegor?    

24. Anser du dig vara duktig på att berömma dina medarbetare?  

25. Är det viktigt för dig att ärenden ska göras så fort som möjligt? 

26. Upplever du dina arbetsdagar som stressiga och påfrestande? Känner du att du hinner 

med dina arbetsuppgifter på daglig basis och uppnår du det du vill under en arbetsdag? 

27. Tycker du att du har bra arbetsvillkor och rätt lön?  

28. Tycker du att du/ni inom skatteverket borde ha högre löner? 

29.  Funderar du någon gång över löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor?  
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30. Hur viktig är lönen för dig? Finns det andra delar som gör att löneskillnaden är av 

mindre betydelse?  

 

31. Vad är motivation enligt dig? 

32. Hur håller du din personal motiverad till att utföra deras arbetsuppgifter? 

33. Eftersom de monetära medlen mellan sektorerna kan skilja sig rätt mycket åt, finns det 

då andra faktorer som blir extra viktigt för dig i sättet att motivera de anställda? 

 

34. Har ni haft några nedskärningar eller besparningar? (de senaste fem åren) 

35. Hur har dessa i sådana fall påverkat ditt arbete? Har det påverkat ditt ledarskap på 

något sätt? 

 

36. Har ni haft några omstruktureringar de senaste fem åren? 

37. Har din yrkesroll och arbetsbörda förändrats under omstruktureringar? 

38. Har förändringarna påverkat din motivation?  

39. Har dessa förändringar påverkat din relation till personalen? 

/motivation/arbetstryck/stress eller andra påfrestningar 

40. Blir motivationen på något sätt lidande vid olika ekonomiska påfrestningar? 

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