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Abstract 
In this essay, Mölndal Stad is used to illustrate how managers in the public sector perceive 

motivation and what they do to motivate employees, although the financial resources are 

limited. Initially presents the concept of motivation from a public interest perspective, which 

is followed by a summary of previous research in this area. In the main chapter describes 

several motivation theories such as extrinsic factors, intrinsic factors, theories of needs, 

cognitive theories, social theories and job characteristic models. Interviews were performed 

with managers in Mölndals Stad, focusing on their opinions and perceptions about the concept 

motivation. 

 

The results of this study shows that motivation systems exists in the public sector, but those 

are hard to indentify both by managers and employees. This is mainly because people 

associate motivational systems with well-structured financial rewards, but there are no 

resources for this in public organizations. This means that managers doesn´t see their daily 

motivation methods as a part of a system. Manager’s characteristics and personalities decide 

which motivation methods that are used, and to what degree these contribute to increase 

motivation. The motivation methods that are mainly used in public workplaces are to take the 

individual needs into account, praise and feedback, clear information to create context and 

comprehensibility. 
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II 

 

Sammanfattning 
I denna studie används Mölndals Stad som fall för att belysa hur chefer i offentliga 

organisationer förhåller sig till begreppet motivation samt hur de går till väga för att öka 

motivationen bland anställda, trots ekonomiska begränsningar. Inledningsvis presenteras 

begreppet motivation ur ett allmänintresseperspektiv vilket följs av en sammanfattning av 

tidigare forskning på området. I huvudkapitlet presenteras flertal motivationsteorier såsom 

yttre faktorer, inre faktorer, behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och 

arbetskaraktäristiska modeller. Intervjuer som genomfördes med chefer på Mölndals Stad 

sammanställs i vårt empiriska material med inriktning på de intervjuades åsikter och 

uppfattningar kring begreppet motivation.   

 

Resultatet av vår studie visar att det finns motivationssystem i offentliga verksamheter och att 

det främst handlar om att de sällan är allmän kända, varken för ledaren eller anställda. Detta 

beror på att motivationssystem ofta förknippas med väl strukturerade ekonomiska belöningar, 

vilket det inte finns resurser till i offentliga organisationer, chefer ser alltså inte deras 

vardagliga motivationsmetoder som en del av ett system. Chefernas egenskaper och 

personligheter bestämmer förutsättningarna för vilka motivationsmetoder som används samt i 

vilken grad dessa bidrar till ökad motivation. De alternativa motivationsmetoder som främst 

används på offentliga arbetsplatser är tillgodoseendet av individuella behov, beröm och 

feedback, tydlig information för att skapa sammanhang och begriplighet. 
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1 Inledning 
Metoder för att öka motivationen bland de anställda är ett mycket aktuellt ämne hos såväl 

privata som offentliga organisationer. Enligt EdgeHR (2012), som fungerar som en hjälpande 

hand för företag och organisationer i HR-frågor, är belöningssystem en vanlig metod för att 

motivera anställda och många betraktar lön som en vanlig form av belöning. Men det är 

viktigt att som chef kunna erbjuda mer än bara lön. Övriga faktorer som bidrar till ökad 

motivation bland anställda är frihet, tydliga mål, möjlighet att påverka, samhörighet samt 

framtida utvecklingsmöjligheter (EdgeHR, 2012). 

 

Denna uppsats kommer att belysa hur offentliganställda motiveras på arbetsplatsen. Ämnet är 

intressant då det förekommit incidenter orsakade av missnöje och brist på motivation som 

visar på att det inom den offentliga sektorn förekommer svårigheter att bibehålla och motivera 

personalen. Inte minst ser vi detta bland landets sjuksköterskor som årligen förhandlar om 

bättre löner, vilket flertalet gånger har resulterat i strejker (Sydsvenskan, 2008). Problemet 

med bristande motivation förekommer även när det kommer till kategorin lärare, vilket har 

påvisats genom att lärarna i många fall anser att kommuner inte når upp till en accepterad 

standard när det gäller arbetsförhållanden (Marie Ström, 2013). En undersökning genomförd 

på Mölndals Stad kommer användas som grund för att analysera hur offentliga organisationer 

motiverar sina anställda.  

1.1 Motivation i praktiken 

Industri Arbetsgivarna (2013), ett servicebolag för Industriarbetsgivare, menar på att det inte 

finns några generella metoder för hur man bäst motiverar sina anställda, då detta beror såväl 

på organisationens uppbyggnad som på de anställdas individuella behov och önskemål. Dessa 

behov och önskemål grundar sig mycket i hur de anställdas livssituation ser ut. Utbildning, 

ålder, lön, familjesituation, arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter är viktiga faktorer att 

ta hänsyn till för att utveckla ett så effektivt motivationssystem som möjligt (Industri 

Arbetsgivarna, 2013). 

 

På SuntLiv.nu (2010), en webbplats riktad mot offentliga organisationer i syfte att inspirera 

och stödja deras arbete mot en förbättrad arbetsmiljö, livsstil och hälsa, betonar Cecilia 

Elander att det är viktigt att som ledare tänka på att anpassa belöningar efter vad för sorts 

arbetsuppgift som ska utföras. I samma artikel tas Lars Häsänens åsikt upp angående att det 

finns två former av belöningar; yttre- och inre belöning. Till de yttre belöningarna räknar han 

det som ledningen kan bidra med, såsom löneökning, bonus eller beröm uppifrån medan den 

inre belöningen är av mer känslomässig karaktär, såsom ökad självkänsla, rättvisa i gruppen 

eller att man känner att man har kontroll över sin situation. Japansk forskning är även detta 

något som refereras till i artikeln och också här utgås det ifrån inre och yttre belöningar. Dessa 

forskningar har visat på vikten av att anpassa belöningar till arbetsuppgift då det har klargjorts 

att inre belöningar ofta uteblir eller minskar vid införande av en yttre belöning. Detta menar 

de kan bero på att det egna intresset för arbetsuppgiften minskar då en yttre belöning skapar 

ett slags tvång att utföra uppgiften, samt en känsla av att göra det för någon annan och inte för 

sig själv. De betonar att inre belöningar är extra effektiva drivkrafter när det handlar om 

uppgifter som de anställda tycker är roliga att utföra, och att det i dessa fall kan vara negativt 

att baka in en yttre belöning (Cecilia Elander, 2010). 

 

DN publicerade år 2012 en artikel skriven av Martin Krüger, dåvarande chefredaktör på 

tidningen Chef. Krüger vill med denna artikel lyfta fram de, enligt honom, myter för hur 

ledningen ska kunna öka motivationen bland sina anställda. Till varje ansedd myt lägger han 



 

- 2 - 

 

fram alternativ på hur det lönar sig att gå tillväga istället. Han tar till exempel upp metoden att 

utse månadens medarbetare och menar att det är negativt att de anställda ska behöva tävla 

inbördes, istället bör ledningen uppmärksamma alla som presterar över standard, det är av stor 

vikt för alla organisationer att alla anställda presterar. Krüger anser vidare att det är viktigt att 

sätta upp individuella mål för sin personal och att jämförelse bör undvikas. Han trycker också 

på vikten av att sätta upp många delmål istället för att sikta mot stjärnorna då detta enligt 

honom kan bidra till att de anställda knäcks eftersom målen känns alltför svåra att uppnå. 

Fortsättningsvis betonar han vikten av att lägga fokus på det positiva, att ge beröm för saker 

såsom att aldrig göra fel, aldrig störa eller avbryta eller aldrig prata strunt är fel väg att gå, 

detta anser han är saker som även döda kan göra. Det är också viktigt att aktivt iaktta för att 

kunna se vems insats som ledde till resultaten då beröm och belöning ska förtjänas (Martin 

Krüger, 2012). 

1.2 Studier kring motivation 

Det finns mycket utförd forskning kring hur ledare kan motivera sina anställda i arbetet, samt 

forskning på betydelsen av motivation och mänskliga behov. Den främsta forskning tar dock 

ingen hänsyn till skillnaden mellan offentliga och privata organisationer, men forskning som 

inriktar sig mot offentlig sektor har gjorts i USA.  

 

I över hundra år har den mänskliga resursen på företag varit en väldigt viktig del för att få en 

organisation att fungera, framför allt har det varit en omdiskuterad och högt prioriterad fråga 

bland företagsledningar runt om i världen (Hansen, Smith och Hansen 2002, Katzell och 

Thompson 1990). Enligt Hansen, Smith och Hansen (2002) hävdar dock många att frågan 

blivit än mer kritisk de senaste åren. De menar att det finns stora kunskapsbrister hos 

företagsledare när det kommer till betydelsen av begrepp som belöning och uppskattning. De 

förundras över att många ledare och chefer verkar tro att engagemang, lojalitet och kreativitet 

går att köpa för pengar, men förvånas i och med detta inte av att många försök till att öka 

motivationen hos anställda misslyckas. Dessa misslyckade försök leder istället till en 

förvärrad situation då de anställda inte känner sig uppskattade och därmed upplevs som 

omotiverade och otacksamma (Hansen, Smith och Hansen 2002). 

 

Många företag betonar den stora betydelsen av de mänskliga resurserna för organisationens 

överlevnad men samtidigt är det oerhört få ledare som kan ta tillvara på personalens potential 

och kraft (Benkhoff 1996). Människors betydelse jämställs ofta med produktionsfaktorer 

såsom maskiner, byggnader och kapital, det som utgör den största skillnaden dessa element 

emellan är de mänskliga behoven. Människan har många individuella behov och kan därmed 

inte manipuleras på samma sätt som de övriga elementen. Att hitta en bra balans mellan de 

mänskliga behoven och organisationens produktivitet och effektivitet är inte alltid enkelt, men 

det är ett framgångsrecept (Jacobsen, Thorsvik och Sandin 2008, s 290). Enligt Martin (2011) 

är det för alla organisationer betydelsefullt att hitta motivationssystem som motiverar de 

anställda till att visa sin fulla potential, dock är det viktigt att ha förståelse för att dessa system 

inte har samma effekt på alla individer. Anledningen till detta beror främst på människors 

behov som ser olika ut för varje enskild anställd, detta innebär att ledningen måste ta hänsyn 

till faktorer som personalens ålder, egenskaper och personligheter för att skapa så goda 

förutsättningar för ökad motivation som möjligt. En del människor lockas mer av möjlighet 

till bonus eller löneökningar, medan andra föredrar extra semesterdagar eller annat 

erkännande. Andra skillnader kan förekomma i form av att anställda motiveras av antingen 

kortsiktiga eller långsiktiga mål (Martin 2011). Företagsledningar kan använda sig av alla 

möjliga former av motivationssystem, allt från en anpassad struktur, individ- eller 

kollektivutformat belöningssystem till fysiska arrangemang (Jacobsen, Thorsvik och Sandin 
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2002, s 293). Andra forskare såsom Perry & Wise (1990) anser att metoderna för att motivera 

sina anställda kan delas in i tre olika kategorier; rationella, normbaserade och emotionella. 

Rationella metoder menar de innebär att ledningen går direkt på nyttomaximering, medan 

normbaserade metoder tar hänsyn till föreliggande normer i organisationen och de 

emotionella metoderna bygger på beaktande av de anställdas känslomässiga reaktioner i olika 

sammanhang (Perry & Wise 1990).  

 

Det föreligger skillnader mellan offentliga och privata företag när det kommer till 

implementering av motivationssystem, främst beror detta på att de offentliga organisationerna 

finansieras av skattepengar (Martin 2011) och därmed inte till fullo kan använda ekonomiska 

belöningar som motivationshöjare (Xiaogang 2012). Det bidrar till en ökad press på att 

utnyttja resurserna på bästa sätt för att kunna ge bästa möjliga service till medborgarna. 

Martin (2011) menar att det dock kan vara motiverat för offentliga organisationer att investera 

en del av resurserna på de anställdas motivation vilket i sin tur bidrar till bättre service 

gentemot medborgarna (Martin 2011).  

 

Offentliga organisationer har också flera möjliga alternativ att använda sig av för att öka 

motivationen bland de anställda. Två vanliga metoder som ofta förekommer i offentliga 

organisationer menar Martin (2011) är i form av belöningar och hot om straff. Belöningar kan 

användas i många olika former men de vanligaste är; ledighet, löneökningar, bonusar och 

befordring. Hot om straff kan ses som dess motsats då man istället hotar med att dessa 

belöningar ska utebli. Sistnämnda metod är dock enligt Martin (2011) inte effektiv då metoder 

av detta slag inte sällan bidrar till att anställda ser sig om efter nya arbeten eller drar in 

fackliga representanter (Martin 2011). Även Perry & Wise (1990) lyfter fram skillnaden när 

det gäller hur anställda motiveras i offentliga respektive privata företag. De menar att 

offentligt anställda motiveras genom deras starka band gentemot organisationen och 

medborgarna samt deras vilja att jobba för att uppnå sektorns mål och resultat. De trycker 

också på att offentligt anställda i högre utsträckning än privatanställda tycker att deras arbete 

är meningsfullt och att just de gör skillnad, vilket visar sig i form av deras lojalitet och 

plikttrogenhet till regeringen och staten (Perry & Wise 1990). 

 

Svårigheterna med att hitta ett fungerande motivationssystem inom offentliga verksamheter är 

enligt Martin (2011) ett växande problem. Skattefinansierade pengar används till att betala de 

offentliganställda och motivation är en viktig faktor för att kunna uppnå en hög 

produktionsnivå. Intresset för att uppnå en hög motivationsnivå bland de anställda är stort 

bland de offentliganställda cheferna, inte minst då en motiverad personal innebär färre 

uppsägningar och färre rekryteringar, vilket i sin tur bidrar till besparingar när det gäller såväl 

tid som pengar (Martin 2011). Enligt Perry & Wise (1990) är yttre belöningar som 

kontrolleras av ledningen allt viktigare för att styra den offentliga sektorn och verkställa 

beslut. De anser dock att detta står i motsättning till den allmänna uppfattningen om att den 

offentliga sektorns grundorsak med belöningar är att stärka och vägleda de offentliganställda 

till ett önskvärt beteende. Ett återkommande problem som står i relation till Martins 

beskrivning, av svårigheten att utforma fungerande motivationssystem i den offentliga 

sektorn, är den bristande motivationen bland sjuksköterskor. Detta är enligt Västra 

Götalandsregionens Lönepolitiska riktlinjer från 2013 en följ av en dåligt fungerande 

lönebildning. En fungerande lönebildning anses i riktlinjerna vara viktigt för att hålla kvar och 

rekrytera anställda med de rätta kvalifikationerna, dessutom fungerar det som en drivkraft för 

att motivera personalen till bättre prestationer (Skövde Nyheter 2013).  
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1.3 Problemdiskussion 

Perry och Wise (1990) betonar att de anställda i offentliga organisationer främst motiveras av 

deras starka band till medborgarna och organisationen samt att de känner att de gör skillnad 

och nytta inom sitt arbete. Frågan är om detta är tillräckligt för att hålla motivationen uppe 

hos de offentliganställda. Även anställda inom offentlig verksamhet är individer med 

särskilda behov och borde därför ha samma krav på erkännande och uppskattning som 

privatanställda. Det borde vara lika viktigt för ledningen inom offentliga organisationer som 

inom privata att kartlägga och tillgodose personalens grundläggande och individuella behov.  

 

De flesta chefer har förhoppningar och önskemål om en starkt motiverad personalgrupp, 

enligt Benkhoff (1996) är det dock få organisationsledningar som tar sig tid att lära sig och 

förstå hur motivationen hos de anställda byggs upp. Det är högst relevant att cheferna stärker 

sin kunskap i hur man på bästa sätt ökar motivationen för att hitta en passande metod för just 

deras avdelning eller företag. Vilket nämnts ovan, menar Industri Arbetsgivarna (2013) att det 

inte finns någon given metod som fungerar för alla organisationer, på grund av skillnaderna 

mellan organisationernas uppbyggnad och mål men inte minst beroende på de anställdas 

individuella behov. För att hitta en metod som passar är det med andra ord viktigt att 

kartlägga individernas behov samt organisationskulturen, detta kräver givetvis mycket arbete 

och resurser men det är också en investering inför framtiden (Industri Arbetsgivarna, 2013). 

1.4 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är, att med hjälp av motivationsteorier och motivationsmodeller, ta 

reda på vilka metoder som används inom offentliga organisationer för att motivera 

personalen, samt bringa klarhet i vilka uppfattningar som förekommer bland offentliganställda 

chefer kring begreppet motivation. Uppsatsen syftar vidare på att undersöka alternativa 

motivationsmetoder då offentliga chefer tvingas förhålla sig till ekonomiska begränsningar. 

Vårt huvudsyfte preciseras i följande två forskningsfrågor: 

 

1. Vilken uppfattning har chefer inom den offentliga förvaltningen om faktorer som bidrar till 

ökad motivation bland de anställda? 

 

2. Vilka metoder används inom den offentliga förvaltningen för att motivera personalen? 

1.5 Disposition 

Kommande avsnitt, kapitel två, kommer att redogöra för och utförligt beskriva flertal 

motivationsteorier och motivationsmodeller. Vidare följer, i kapitel tre, en beskrivning av 

metodvalet för uppsatsens stuktur och uppbyggnad. Därefter, i kapitel fyra, presenteras 

sammanställningen av de genomförda intervjuerna och chefernas åsikter kring begreppet 

motivation. Kapitel fem består av en diskussion kring sammanställda resultat från intervjuerna 

som tolkas med hjälp av motivationsteorier och motivationsmodeller som sedan leder fram till 

slutsatser i kapitel sex.  

 

2 Teoretisk referensram 
Följande kapitel tar upp olika definitioner av motivation som kan användas för att förklara de 

beteenden som kan genereras genom implementering av olika belöningar. Då motivation är ett 

mycket brett begrepp har vi valt att använda oss av två huvudsakliga teorier för att beskriva 

motivation. Första teorin innefattar yttre och inre motivation medan den andra består av fyra 

utvalda motivationsansatser; behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och 
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arbetskaraktäristiska modeller. Vi är medvetna om att dessa två sätt att betrakta motivation på 

går in i varandra men anser att de likväl kompletterar varandra och därför är viktiga för att få 

ett så bra helhetsperspektiv som möjligt. De fyra motivationsansatserna tenderar att överlappa 

varandra då dessa teorier är något diffusa och svårtolkade, dock riktas deras huvudsakliga 

fokus åt olika håll vilket rättfärdigar vårt val att bygga vår teori på dessa fyra utvalda ansatser. 

Det också viktigt att vara medveten om att det i samtliga motivationsansatser förekommer 

såväl inre som yttre motivation vilket skapar ett behov av att även introducera denna tolkning 

av motivation. 

2.1 Motivation 

Betydelsen av motivation har alltid varit en viktig del inom såväl psykologin som 

organisationsläran och ämnet har forskats om flitigt vilket genererat fram mängder av olika 

teorier (Olve & Samuelson 2008, s 232). Vallerand (2012) beskriver motivation som 

förklaringen till individers beteende grundade på yttre och inre faktorer. I dagens samhälle har 

det blivit allt mer viktigt att kunna driva organisationer på ett effektivt sätt, och 

organisationers viktigaste del är personalens kompetens, värderingar och motivation. Detta 

sätter en press på organisationer att utveckla ett effektivt motivationssystem för att frambringa 

önskvärda prestationer och insatser (Olve & Samuelson 2008, s 226). I varje organisation 

förekommer någon form av motivationssystem, Paul & Alm (1991, s 24) samt Jäghult (2005, 

s 15) menar att det främst handlar om hur allmänt känt systemet är. Enligt Paul & Alm (1991, 

s 24) är det inte ovanligt att organisationer uttrycker att de inte har något speciellt 

belöningssystem, och på ett sätt menar de att organisationerna har rätt till detta då de inte 

använder de tillgängliga medel som finns vilket innebär att belöningarna ofta är omedvetna 

och ogenomtänkta. 

 

Enligt Deci och Ryan (2000) och Reiss (2012) bör man skilja på två olika former av 

motivation, inre motivation som grundas i ett genuint intresse för arbetet samt yttre 

motivation som skapas genom belöningar som oftast inte är relaterade till arbetsuppgiften i sig 

utan främst baseras på arbetets resultat. Deci och Ryan (2000) betonar att inre motivation i de 

allra flesta fall är den motivation som är mest effektiv, detta beror främst på att individer som 

drivs av en inre motivation har ett intresse för arbetsuppgiften i sig och inte enbart på 

resultatet och belöningen. Dock är det svårt att som ledare styra den inre motivationen hos 

personalen då den grundas på individuella intressen. Detta innebär att en arbetsuppgift inte 

kommer att motivera alla anställda i samma grad. Samtidigt bör man känna till att införande 

av en yttre motivationsfaktor kan fungera hämmande på den inre motivation som redan finns 

(Deci & Ryan 2000). Detta faktum stärks genom en undersökning utförd av Deci (1971) som 

visade att yttre faktorer kan bidra till negativa konsekvenser på den inre motivationen, detta 

påvisades genom att individer inte längre var lika villiga att utföra en uppgift om belöningen 

uteblev, som ett tecken på att den inre motivationen hade minskat. Undersökningen visade 

däremot att yttre faktorer i form av feedback och beröm inte orsakade någon skada utan 

tvärtom ökade den inre motivationen (Deci 1971). Däremot hävdar Tremblay (2009) att så väl 

feedback som andra yttre belöningar kan bidra till tillfredställelse av de psykologiska 

behoven; autonomi, kompetens och samhörighet vilket kan stärka den inre motivationen. 

Även Milne (2007) lägger fram bevis för att yttre faktorer inte behöver ha en negativ inverkan 

på den inre motivationen då hon betonar att belöningssystem kan bidra till ökat intresse och i 

sin tur ökad prestation.   

 

Det diskuteras ofta kring fyra olika teorier som kan definiera ett motiverat beteende i 

arbetslivet och dessa är behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och 

arbetskaraktäristiska modeller. Behovsteorier bygger på individens grundläggande behov för 
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att i sin tur kunna upprätthålla ett motiverad beteende i sitt arbetsliv. Kognitiva teorier innebär 

att ett motiverat beteende uppfylls med hjälp av förväntningar och måluppfyllelse. De sociala 

teorierna handlar om uppfattningen kring förhållanden på arbetsplatsen speciellt baserat på 

rättvisa och den arbetskaraktäristiska modellen bygger på de element som bidrar till 

motivation i arbetet (Kaufmann & Kaufmann 2010, ss 131-132).  

2.2 Yttre faktorer 

Yttre faktorer handlar om att andra förser individen med framförallt ekonomiska belöningar. 

De som först presenteras i all litteratur är grundlön, årlig bonus och resultatlön. Grundlönen är 

som det låter den grundliga lönen som beslutas om på lönesamtalet, den årliga bonusen 

grundas på organisationens samlade prestation över året medan resultatlönen däremot ofta 

uppmäts över kortare perioder och kan baseras såväl på individuella som kollektiva 

prestationer (Jäghult 2005, s 32). Åsikterna går isär gällande i vilken grad pengar kan bidra till 

en ökad motivation i organisationen. Hertzberg och Maslow, två av de mest framstående 

behovsforskarna i historien, hävdar att grundlönen är den största motivationsfaktorn hos 

människor, och anledningen till varför de väljer att arbeta (Olve & Samuelson 2008, s 233). 

En studie från Kina visar att anställda i Hongkong anser att grundlön, resultatlön och årlig 

bonus är de belöningar som bidrar till störst motivation, dock visade studien på annorlunda 

resultat när man studerade Kina som helhet, dessa skillnader beror på individuella skillnader 

som främst grundas på olikheter inom Kinas ekonomiska standard (Chiu, Luk & Tang 2002). 

Enligt Olve & Samuelson (2005, s 242) är det dock viktigt att ta hänsyn till individens inre 

drivkraft och önskemål innan ekonomiska belöningar utdelas, detta eftersom en ekonomisk 

belöning kan leda till att en eventuell stark inre motivationen motverkas. Lachance (2000) 

betonar att lönen mycket väl kan vara en anledning för de anställda att välja att arbeta men att 

beslutet att stanna kvar ofta grundas på många fler faktorer. En annan form av ekonomisk 

belöning är möjligheten att ta ut extra semesterdagar (Chiu, Luk & Tang 2002).  

 

Ytterligare yttre faktorer som kan bidra till att motivationen ökar är att erbjuda de anställda 

förmåner så som; bilförmåner, sjukförsäkringar, fritidsaktiviteter, studieresor, deltagaravgifter 

och fria hälsoundersökningar. Även prestigerelaterade åtgärder som att utveckla arbetsmiljön 

kan verka positivt på motivationen, så som möjligheten till större kontor, tjänstebil, snyggare 

matta på golvet och så vidare (Jäghult 2005, ss 17, 31). En alternativ yttre faktor som inte 

förankras i ekonomiska resurser är beröm och feedback vilket enligt Bandura & Cervone 

(1986) är en effektiv metod om den används på rätt sätt. Jäghult (2005, s 13) menar att alla är 

i behov av beröm och uppmuntran, han säger även att denna form är en av de bästa för att öka 

motivationen (Jäghult 2005, ss 13, 16). 

2.3 Inre faktorer 

Inre faktorer är belöningar i form av egen tillfredsställelse, det betyder dock inte att man inte 

är beroende av andra individer för att belöningen ska kännas verklig och sann. Yttre faktorer 

prioriteras oftast högre än de inre, detta beroende på att ledningen inte ägnar tillräckligt med 

tid åt att hitta möjliga vägar för att främja de inre faktorerna (Jäghult 2005, s 49). Enligt 

Jäghult (2005, s 48) är dock inre faktorer det bästa alternativet för att uppnå bestående 

förändringar och därmed värt att ägna tid åt att utveckla. 

 

Inre faktorer baseras i stor grad på individuella behov och önskemål, vilket innebär att 

individer värdesätter olika saker på arbetsplatsen som i sin tur bestämmer graden av inre 

motivation. En form av inre motivation är frihet i arbetet vilket innebär att individen kan 

anpassa sitt arbete efter hans egna önskemål (Jäghult 2005, s 35). Enligt Rahman Ahmad, 

Talha Mohamed Idris & Hilmi (2013) är flextid en bra variant för att skapa frihet i arbetet, då 
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det tillför en balans mellan jobbet och den personliga livsstilen. För andra är social 

gemenskap viktigt för att öka den inre motivationen, till exempel i form av en stark 

teamkänsla. Delaktighet och påverkan är två andra viktiga kategorier som höjer känslan av 

förtroende och uppskattning vilket är viktigt för att öka självkänslan hos de anställda. En del 

värdesätter möjligheter till att utveckla sin kompetens och växa i arbetsrollen, vilket kan ske 

både genom erfarenhet och utbildning. För att inte hämma den inre motivationen är det viktigt 

att förse individer med arbetsuppgifter utifrån deras kompetensgrad, detta innebär också att 

chefer bör hålla sig uppdaterade på de anställdas utvecklingsnivå för att kunna tillgodose 

deras behov. Slutligen bör även arbetsmiljöfaktorer tas upp som bidragande effekt till inre 

motivation, dessa innefattar bland andra; arbetstempo, stämning på arbetet, negativa 

omständigheter i form av buller, tunga lyft och avgaser, egna symtom som hindrar 

arbetsutförandet, jämlikhet och till sist arbetsplatsens och chefens problemlösningskapacitet 

(Jäghult 2005, s 36, Maccoby & Hansson 1989, s 82). 

 

2.4 Behovsteorier  

En av de mest omdiskuterande teorierna, som även ligger till grund för flertal kända 

motivationsteorier (Barbuto & Story 2011), presenterades redan under 1950 talet och kommer 

från Abraham Maslow, han byggde sin teori på grundläggande behov hos människan som 

existerar oberoende av situation. Den bygger på att människan aldrig blir nöjd, utan så fort ett 

behov har tillfredsställts börjar strävan efter att uppfylla ett nytt. Teorin benämns som en 

behovshierarki som ofta symboliseras med hjälp av en trappa eller pyramid där Maslows fem 

framtagna kategorier är ordnade hierarkiskt efter varandra (Abrahamsson & Andersen 2000, 

ss 142-143, Patnaik 2011). De fem kategorierna i hierarkisk ordning är fysiologiska behov: 

behov som styr individens överlevnad, såsom luft, vatten och mat; trygghetsbehov: behov 

kopplade till omgivningen i form av skydd mot fysisk och psykisk skada; sociala behov: 

behov av anknytning till samt stöd och acceptans ifrån andra människor; behov av status och 

prestige: behov kopplat till individens självrespekt samt uppskattning från omgivningen; och 

slutligen behov av självförverkligande: behov av personlig utveckling samt förverkligande av 

egen potential (Kaufmann & Kaufmann 2010, ss 133-134).  

 

Dessa fem behovskategorier är i sin tur enligt Maslow uppdelade i två huvudkategorier; 

bristmotiv och växtmotiv. Bristmotiv innefattar de tre lägst rankade behovskategorierna och 

tillfredställs genom att en brist reduceras medan växtmotiv som innefattar de två högst 

rankade behovskategorierna tillfredställs genom individuell utveckling. Enligt Maslow måste 

bristmotiven uppfyllas innan individen kan uppnå något av växtmotiven (Kaufmann & 

Kaufmann 2010, s 132). 

 

Maslow hävdar att det lägst rankade otillfredsställda behovet skapar störst motivation och så 

fort det behovet tillgodosetts så slocknar motivationen för detta behov och strävan efter att 

tillfredsställa nästa behov i ordningen stärks. Han menar på att alla behov förutom behovet av 

självförverkligande går att mättas och att motivationen i sin tur dör så fort behovet mättats 

(Abrahamsson & Andersen 2000, s 143). 

 

Maslows teori är mycket välutformad och omdiskuterad och har används flitigt bland många 

forskare men samtidigt har teorin kritiserats från många håll. Mycket kritik grundar sig i 

vetenskaplig forskning då få studier visat resultat som stödjer Maslows tankar. Detta då ingen 

forskning har kunnat bekräfta att det verkligen förekommer någon hieraktisk ordning mellan 

behoven på det sätt som Maslow hävdar. Istället visar de flesta studier på att flera behov 

existerar samtidigt, om än i varierande grad (Abrahamsson & Andersen 2000, ss 143-144). 
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Enligt Harvath (2008), professor och direktör inom gerontologi
1
, finns det bevis på att 

rangordningen av de behov Maslow presenterar inte alltid stämmer överrens med 

verkligheten. Hon tar upp ett exempel som bevisar att äldre människor ofta värdesätter 

självständighet före säkerhet, vilket går emot Maslows teori. Maslow har däremot betonat sin 

medvetenhet om detta då han förtydligat att individuella behov kan bidra till att ordningen 

omkastas. Detta leder till att mer grundläggande behov tvingas ge vika om högre rankade 

behov är starkare än vanligt. De flesta studier visar också på att behoven egentligen bör delas 

in i två till tre kategorier och att fem därför är allt för många (Abrahamsson & Andersen 2000, 

ss 143-144). Dock visar Maslows indelning mellan bristmotiv och växtmotiv på att det 

förekommer en grad av mindre uppdelning, vilket också är något som ofta lyfts fram som 

positivt (Portman 1961). Enligt Portman (1961) finns det däremot brister som påpekats även i 

samband med detta resonemang då det är svårt för anställda som arbetar lägre ner i 

organisationen att lyckas uppnå växtmotiven i lika stor grad som individer med högre 

position. Det finns forskning som stödjer Maslows teori om att det finns behov som kan 

mättas och att motivationen därmed avtar, dock tyder de flesta studier på att det enbart gäller 

de lägst rankade behoven och att uppfyllelsen av högre rankade behov istället bidrar till ökad 

motivation (Abrahamsson & Andersen 2000, ss 143-144). 

2.5 Kognitiva teorier 

Kognitiva teorier bygger på att ett motiverat beteende framkallas genom invididens 

förväntningar. Dessa teorier understryker att mänskliga handlingar är resultat av helt 

rationella och medvetna val.  

 

En av de mest omdiskuterade kognitiva teorierna är Vrooms Förväntningsteori vilken har 

använts flitigt när det kommer till arbetsrelaterad motivation (Abrahamsson & Andersen 

2000, s 157). Teorin bygger på att de anställda motiveras att prestera när de är medvetna om 

att de kommer få ut det de vill av sitt arbete. Förväntningsteorin delas in i tre olika typer av 

grundelement som förekommer inom arbetslivet för att definiera graden av motivation. Dessa 

är subjektiva förväntningar: uppfattning kring i vilken grad prestationen leder till ett resultat; 

instrumentella överväganden: reflektion kring om arbetsinsatsen leder till en belöning; samt 

valensvärderingar: bedömning av belöningsgraden i relation till arbetsinsatsen (Kaufmann & 

Kaufnamm 2010, s 137). För att mäta motivationen har forskarna Nadler och Lawler utvecklat 

en multiplikationsmetod där värdena av de tre elementen multipliceras med varandra 

(Abrahamsson & Andersen 2000, s 158). För att få högsta möjliga motivationsvärden är det 

viktigt att ha höga värden på samtliga element, dock spelar höga värden på två av elementen 

inte någon roll om det tredje elementets värde är noll, detta då allt multiplicerat med noll är 

noll. Detta förklarar att det krävs ett positivt värde på alla element för att skapa motivation. 

Motivation presenteras som första förutsättningen för en arbetsprestation. Men det måste 

kombineras med andra förutsättningar såsom färdigheter och förmågor vilket innebär att 

individen är i behov av kompetens för att kunna genomföra arbetet, samt rolltolkning och 

möjligheter vilket innefattar i hur stor grad individen förstår förväntningar från organisationen 

(Kaufmann & Kaufmann 2010, ss 138-139). 

 

Även mot denna teori har det riktats kritik inte minst då många anser att speciellt 

mätningsprocessen är allt för komplicerad. Många menar att det inte stämmer att motivationen 

helt uteblir om ett av elementens värde är nollställt, dessutom finns det inga tydliga ramar för 

hur elementen ska värderas (Kaufmann & Kaufmann 2010, s 139). 

 

                                                 
1
 Läran om den friska ålderdomen 
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En annan variant av den kognitiva förväntningsteorin är Edwin Lockes och Gary P. Lathams 

målsättningsteori, de menar att motivation även kan skapas genom tydliga mål. De betonar att 

motivationen ökar i större mån om målen är utmanande än om de är allt för simpla, samtidigt 

som feedback från ledningen utgör en stor motivationsdrivkraft. Målsättningsteorin grundas 

på två viktiga faktorer; målförpliktelse och självförmåga. Målförpliktelse handlar om hur stort 

intresse och engagemang den anställda har för att uppnå målet enligt de ramar och riktlinjer 

som ledningen har satt upp. Självförmåga bygger på i hur stor grad den anställda tror på sin 

egen förmåga att klara av uppgifter för att kunna uppnå de uppsatta målen. Målsättningsteorin 

har vidare utvecklats och delats upp i tre grundläggande steg; målsättning, genomförande och 

utvärdering. Målsättning är första steget och innebär att ledare och anställda sammanträder för 

att sätta upp gemensamma mål. Nästa steg är genomförande vilket omfattar att de anställda tar 

ansvar för utformandet av åtgärder för att nå de uppsatta målen. Sista steget är utvärdering där 

ett nytt sammanträde mellan ledningsgruppen och de anställda äger rum för att bedöma 

rådande situation i jämförelse med önskat resultat (Patnaik 2011, Kaufmann & Kaufmann 

2010, ss 140-142). 

2.6 Sociala motivationsteorier 

Sociala motivationsteorier bygger på individens förhållande till övriga medarbetare samt 

inställning till rättvisa i organisationen.  

 

En av de vanligaste sociala motivationsteorierna är J. Stacy Adams likavärdesteori vilken 

grundar sig på upplevelser av rättvisa som utgår ifrån jämförelser kring vad omgivningen ger 

och får. Rättvisa är ett mycket riskfyllt begrepp som kan verka både motiverande och 

motivationshämmande. En organisation som gör allt för att upprätthålla en rättvis nivå mellan 

sina anställda kan mötas av såväl positiva som negativa konsekvenser. Detta förklaras genom 

två möjliga tillstånd. Det första benämns som likavärdestillstånd och infinner sig då 

personalen i hög grad anser att de ligger på en jämn engagemangsnivå, i det fallet är de 

anställda positivt inställda till den rättvisa behandlingen som råder i organisationen. Ett annat 

tillstånd kallas för likavärdeskonflikt och uppstår när de anställda anser att det förekommer 

skillnader mellan medarbetarnas engagemang och prestation. I det fallet känns inte längre den 

”rättvisa nivån” särskilt rättvis (Kaufmann & Kaufmann 2010, ss 147-148). 

 

Det finns många olika områden att basera jämförelser på såsom lönenivå, utbildningsnivå och 

anställningstid. Samtidigt är det viktigt att tänka på att en jämförelse även kan delas in efter 

referenser. Det talas främst om fyra olika referensjämförelser: självintern: där den nuvarande 

arbetssituationen jämförs med tidigare arbetssituationer i samma organisation; självextern: där 

den nuvarande arbetssituationen jämförs med tidigare arbetssituationer på en annan 

arbetsplats; annan-intern: jämför sig själv med en annan individ eller annan yrkesgrupp i 

samma organisation; annan-extern: jämför sig själv med en annan individ eller annan 

yrkesgrupp på en annan arbetsplats (Kaufmann & Kaufmann 2010, ss 148-149). 

2.7 Arbetskaraktäristiska modeller  

Arbetskaraktäristiska modeller betonar att personalens motivation och presentation beror 

mycket på arbetets egenskaper. Tvåfaktorsteorin utvecklad av Fredrick Herzberg under 1950-

talet beskriver arbetskaraktäriska modeller, teorin är dock mycket omdiskuterad då den till 

exempel enligt Sachau’s studie (2007) har åldrats med tiden och idag inte längre är lika 

aktuell. Teorin bygger på en tvåfaktorsprincip som skiljer mellan arbetssituation och 

arbetsinnehåll där motivationsfaktorer som påverkas av arbetsinnehåll och hygienfaktorer som 

påverkas av arbetssituation är oberoende av varandra. Teorin grundar sig på en ökad generell 

behovstillfredsställelse snarare än tillfredställandet av enskilda behov. Motivationsfaktorerna 
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baserade på arbetsinnehåll innefattas av prestationer, erkännande, arbetet i sig själv, ansvar, 

befordran och personlig utveckling. Dessa faktorer kan bidra till en känsla av tillfredställelse 

eller trivsel om de uppfylls, men ouppfyllda faktorer har däremot inte kapacitet att bidra till 

vantrivsel. Istället är det hygienfaktorerna som bestämmer om vantrivseln är hög eller låg och 

till dessa faktorer räknas organisationens politik och administration, ledarens kompetens, 

arbetsförhållanden, mellanmänskliga förhållanden, ekonomiskersättning, status samt trygghet 

i arbetet och privatlivet. Dessa faktorer kan om de inte uppfylls leda till vantrivsel men 

motsatsen trivsel uppnås inte enbart för att dessa uppfylls. En annan sak som Herzberg 

poängterar som underbyggnad till sitt resonemang är att uppfyllelse av motivationsfaktorer 

skapar motivation till att uppleva samma sak igen, medan uppfyllelse av hygienfaktorerna inte 

hänger ihop med ökat motivation. Den oberoende ställningen de båda kategorierna emellan 

innebär att graden av trivsel/tillfredsställelse i arbetet och vantrivsel i arbetet kan kombineras 

på alla möjliga sätt, det vill säga att det kan förekomma vantrivsel på grund av hygienfaktorer 

samtidigt som de anställda känner sig tillfredsställda av motivationsfaktorerna och tvärtom 

(Abrahamsson & Andersen 2000, ss 148-151). Herzbergs definition av motivation är att det 

varken ska kopplas till "morot eller piska", med det menar han att motivation är en inre 

drivkraft som finns inom oss alla och inte ska behöva styras av belöningar eller straff. Han är 

motståndare till alla former av prestations- eller resultatlön då han anser att det är utpressning. 

Han menar på att pengar kan få anställda att öka prestationen på kort sikt, men alltid nås en 

punkt där det inte längre kan erbjudas pengar i den takt som de anställda förväntar sig. Detta 

leder till att motivationen dämpas då de anställda varit motiverade av belöningar istället för av 

arbetet i sig. Med detta vill Herzberg förtydliga att den inre drivkraften är mest effektiv för en 

långsiktig motivation, och det är här hans motivationsfaktorer kommer till användning 

(Abrahamsson & Andersen 2000, s 152, Kerfoot 2002).  

 

Ett viktigt arbetsmiljöprogram har utvecklats utifrån Herzbergs teori som kallas 

arbetsberikning som fokuserar på att förbättra effekterna av hygien- och 

motivationsfaktorerna på arbetsplatsen. I stort går arbetsberikning ut på få de anställda att 

känna ökat förtroende från ledningen, bland annat genom att öka personalens kontroll och 

ansvar, samt att ge de utvecklingsmöjligheter i form av nya arbetsuppgifter. En viktig faktor i 

detta program är att låta de anställda få ansvar för hela processen, från början till slut, vilket 

också bidrar till en större frihet när det kommer till arbetets utformning. Bättre 

informationsinsyn i övriga medarbetares arbete skapar också möjligheter för de anställda att 

se sitt eget arbete i ett större och betydelsefullare sammanhang (Kaufmann & Kaufmann 

2010, s 153). 

 

En modell som inriktar sig mer på den enskilda individens arbetsmotivation har utvecklats av 

Richard Hackman och Greg Oldham. Syftet med modellen är att utforma ett system för att 

mäta och ordna motivationspotentialen i en specifik arbetssituation. Målet med detta system 

är att skapa möjligheter för att kunna anpassa arbetsuppgifter utifrån den enskildes 

utvecklingsbehov för att på så sätt uppnå maximal arbetsmotivation vilket i sin tur leder till 

ökad effektivitet och arbetskvalitet. En central del i denna modell handlar om att utforma 

arbetsuppgifter på så sätt att individen får möjlighet att använda sig av flera olika talanger, 

färdigheter och kunskaper. Det betonas även som viktigt för motivationen att individen har en 

förståelse för uppgiftens helhet samt dess betydelse. Autonomi är en annan betydelsefull 

punkt i modellen vilket handlar om individens kontroll över och ansvar för den egna 

arbetsuppgiften. Samtidigt är det viktigt att ledningen tar sig tid att följa upp och ge respons 

och beröm för de resultat som individen frambringat (Kaufmann & Kaufmann 2010, ss 155-

156). 
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3 Metod 
Metodkapitlet syftar till att beskriva den metod som valts för genomförandet av uppsatsen. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur det metodiska upplägget i uppsatsen ser ut, vilket i 

sin tur följs av en kortare introduktion av dataurvalet och vilka metoder samt teoribildningar 

som uppsatsen bygger på. Vidare följer en introduktion gällande våra val att tillämpa metoder 

av kvalitativ och deduktiv karaktär för att därefter beskriva vårt val av fallstudie samt urval av 

respondenter. Vi redogör sedan för insamlingen av vår empiriska data som ägde rum genom 

intervjuer, vi presenterar även alternativa metoder som vi av ett eller annat skäl valde bort. 

Kapitlet avslutas med en bredare kritisk reflektion gällande våra valda metoder för 

genomförandet av studien.  

3.1 Undersökningsprocessen 

Vi valde att genomföra en kvalitativ fallstudie (Bryman 2008, s. 74) för att besvara studiens 

frågeställning och vi valde tidigt att använda Mölndals Stad som fall för undersökningen.  

 

Första steget i forskningen bestod i att göra en utförlig genomgång av teorier, litteratur samt 

tidigare forskning på området för att skapa en bättre förståelse för vilka former av 

motivationssystem som används i organisationer idag. Vi har inte utgått från en specifik 

teoribildning utan strävat efter att belysa motivation från flera perspektiv. Vår teoretiska data 

insamlades från databaser  som finns att tillgå via biblioteket vid Högskolan i Borås, samt från 

vetenskapliga artiklar framsökta via databasen Summon, vilken är en av de databaser som 

Högskolan i Borås tillhandahåller. 

 

Vårt empiriska material samlades in genom semistrukturerade intervjuer (Bryman 2008, s. 

414) med chefer på tre avdelningar i Mölndals Stad. Med dessa intervjuer var intentionen att, 

utifrån insamlad fakta och material, få fram information kring chefernas individuella åsikter 

och tolkning av begreppet motivation, samt ta reda på hur de ställer sig till följande 

motivationsfaktorer; grundlön, bonus, resultatlön, förmåner, prestigerelaterade åtgärder, 

beröm och feedback, frihet och variation, social gemenskap, delaktighet och påverkan, 

utbildning och kompetensutveckling samt arbetsmiljöfaktorer (se bilaga 1). 

3.2 Dataurval 

För att skapa struktur i uppsatsen valde vi att använda oss av två olika sätt för att kunna 

analysera motivation, detta innebär att vi inte valde att inrikta vårt fokus på en specifik 

teoribildning utan fann det relevant att skapa en vidare helhetsbild av begreppet motivation. 

Det första sättet som tas upp är yttre och inre faktorer för att motivera, och det andra sättet 

bygger på fyra olika motivationsansatser; behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och 

arbetskaraktäristiska modeller. Vi såg dessa två sätt som skilda metoder att betrakta 

motivation på samtidigt upplevde vi att de i många lägen gled in i varandra. Efter längre 

diskussioner om huruvida vi skulle välja båda eller en av metoderna, bestämde vi oss tillsist 

för att båda sätten var viktiga för vår studie, då vi ansåg att de kompletterade varandra väl.  

3.3 Metodval 

Uppsatsen karaktäriseras av en kvalitativ metod vilket innebär att det läggs mer vikt på ord än 

på siffror vid insamling och granskning av data och faktamaterial (Bryman 2008, s 340). Vi 

valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då vi ansåg att chefers metoder för att 

motivera grundar sig mycket på individuella uppfattningar, åsikter och personligheter, vilket 

enligt Bryman (2008, ss. 40-41) är ett vanligt drag hos kvalitativa forskningar. 
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Vi beslutade oss för att genomföra en undersökning av deduktiv karaktär vilket innebär att 

den baseras på utvalda teorier som observationer och resultat jämförts mot (Bryman 2008, ss. 

26-29). Vanligtvis används en deduktiv metod i samband med kvantitativa undersökningar då 

kvalitativa undersökningar ofta förknippas med utveckling av teorier, dock betonar Bryman 

(2008, ss. 40-41) att en kvalitativ undersökning i vissa fall även kan användas i 

teoriprövningssyfte, vilket i detta fall förvarar vårt val att metod. Vi valde denna form av 

undersökning då vi ville hitta svar på hur anställda motiverades i offentliga organisationer 

med utgångspunkt från teorier som grundats på tidigare forskning. Detta ansåg vi skulle 

underlätta jämförelseprocessen mellan våra resultat och tidigare resultat från studier på privata 

organisationer och företag. 

3.4 Fallstudie 

Vi valde att fokusera vår studie på offentliga organisationers metoder för att motivera 

anställda. Vi ansåg att en fallstudie var en lämplig metod för att besvara uppsatsens 

frågeställning. Ett fall karaktäriseras enligt Bryman (2008, s. 74) vanligtvis av en viss plats, 

lokal eller organisation och i vår studie används Mölndals Stad som fall för att analysera 

offentliganställda chefers metoder att motivera sin personal.  

 

Valet av Mölndals Stad som fall berodde främst på en bättre tillgänglighet till insamling av 

data och större möjlighet till intervjuinbokning då en av oss arbetar extra i staden. Vi 

upplevde att cheferna i Mölndals Stad var mer villiga att ställa upp på intervjuer än chefer 

från andra kommuner, troligtvis tack vare vår koppling till organisationen. Vi var dock noga 

med att inte välja chefer som det förekommit arbetskontakt med för att främja en hög 

trovärdighet. 

3.4.1 Urval av respondenter 

Våra respondenter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket är en form av icke-

sannolikhetsurval (Bryman 2008, ss. 194-195). Det som styrde oss var att vi önskade 

genomföra intervjuer med tre chefer från olika avdelningar för att få en så bred bild om 

motivation i offentliga organisationer som möjligt. De tre avdelningar vi valde att inrikta oss 

på var inom skolförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt 

kommunledningsförvaltningen.  

3.5 Intervjuer 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer vilket är en intervju av kvalitativ karaktär 

(Bryman 2008, s.414). Intervjuer hölls med cheferna på respektive arbetsplats och vi var 

under intervjutillfällena noga med att låta cheferna förklara sina åsikter och tolkningar, vi gav 

de också utrymme att spinna vidare i de fall då det var aktuellt, vilket enligt Bryman (2008) är 

sedvanligt i semistrukturerade intervjuer och inte sällan leder till följdfrågor, så även i vårt 

fall. Vardera intervju tog ungefär 45 minuter och våra frågor besvarades och togs emot på ett 

bra sätt, men hur väl insatta cheferna var på området varierade. Semistrukturerade intervjuer 

skiljer sig från strukturerade eller kvantitativa intervjuer då stort fokus ligger på 

respondentens ståndpunkter och åsikter istället för på siffror och värden. Semistrukturerade 

intervjuer byggs oftast upp utifrån en såkallad intervjuguide vilket är en lista över specifika 

teman eller frågor som forskaren önskar få svar på, vår intervjuguide bestod av ett antal frågor 

på olika teman (se Bilaga 1.) Utvalda teman eller frågor i intervjuguiden kan ställas i annan 

ordning än den utstakade om detta på grund av samtalets utveckling känns mer relevant, vilket 

vi också fick erfara då vi vid flera tillfällen upplevde att frågor som stod längre ner i vår 

intervjuguide uppkom redan tidigare i diskussionen (Bryman 2008, ss.412-415). 
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Det är vanligt att semistrukturerade intervjuer bandas för att i efterhand kunna se tillbaka på 

vad som sagts. Vi valde att enbart banda ljudet vid våra intervjuer då det var den teknik vi 

fann tillgänglig. För att öka trovärdigheten vid sammanfattningarna av intervjuerna var vi 

noga med att samma dag, eller senast dagen efter, lyssna av och skriva ner anteckningar, detta 

då det är lika viktigt att analysera hur saker sägs som vad som sägs. Genom att vi inte väntade 

med nedteckningar av anteckningar minskade vi risken att glömma bort eventuella 

kroppsspråk och ansiktsutryck som kan tillföra sammanfattningen högt värde (Bryman 2008, 

ss.428-429). Givetvis kompletterades sammanfattningarna med anteckningar nedtecknade 

under intervjuernas förlopp. Vi fick dessutom komplettera en av våra intervjuer genom en 

fråga via email då vi efter sammanfattning av samtliga intervjuer upplevde att vi missat en 

relevant fråga vid ett intervjutillfälle. Vi beslutade att en fråga via email i detta fall räckte då 

kompletteringen bestod av en enkel fråga utan möjlighet till att missa personliga värderingar i 

svaret. 

3.6 Alternativa metoder 

Vår första plan var att göra en bred undersökning med både intervjuer med chefer och en 

enkätundersökning bland personalen. Detta för att få en tydligare bild av hur väl chefernas 

utsaga stämmer med de anställdas uppfattning om ledarskapet. Dock insåg vi snart att tiden 

begränsade oss mer än vad vi räknat med och att datainsamling och förberedelser tog längre 

tid än vi tänkt oss. Vi valde därför att lägga all energi på intervjuer med chefer då vår 

huvudsakliga frågeställning berörde hur chefer i offentliga organisationer arbetade med att 

motivera sina anställda. 

 

Vår förhoppning från början var att låta intervjuade chefer läsa igenom vår färdigställda 

sammanfattning från intervjuerna för att få klarhet i om vi uppfattat saker och ting rätt, detta 

insåg vi dock att tiden inte räckte till för att hinna med och valde att utesluta denna åtgärd. 

3.7 Metodreflektion 

Kritik mot kvalitativ forskning förekommer, i speciellt stor utsträckning från kvantitativa 

forskare som bland annat hävdar att kvalitativa metoder är allt för subjektiva. De menar på att 

kvalitativ forskning i allt för stor grad bygger på forskares osystematiska uppfattningar och att 

relationer med respondenter och undersökningspersoner tenderar att bli allt för personliga för 

att behålla en hög trovärdighet och objektivitet (Bryman 2008, s. 368). 

 

Efter genomförd studie önskar vi att vi hade haft mer tid för att skapa trovärdighet genom 

underbyggande av de anställdas åsikter. Det är svårt att veta hur väl chefens uppfattning 

stämmer överens med de anställdas och därmed även svårt att veta hur väl chefens agerande 

ger önskade effekter i arbetet mot en motiverad personal. Det hade också varit önskvärt att ha 

tid till att skapa ett bredare perspektiv genom analys av flera avdelningar inom olika områden, 

vilket troligtvis även hade bidragit till att studiens möjlighet till överförbarhet och 

appliceringsmöjlighet skulle öka ytterligare. 

 

Vi tror att vårt upplägg av frågor under intervjuerna har hjälpt oss att skapa en bra struktur, då 

vi varit noga med att ställa samma frågor till alla chefer. Vi har också varit flitiga med att 

ställa följdfrågor för att öka förståelsen kring deras åsikter och agerande, vilket vi tror har 

ökat objektiviteten och replikerbarheten då vi inte tvingats ta till egna tolkningar och 

uppfattningar under sammanställningen av intervjuerna. Vi är dock medvetna om kritiken mot 

svårigheten att upprätthålla hög replikerbarhet och objektivitet i kvalitativ forskning, då 

många anser att kvalitativa forskare tenderar att påverkas av egna intressen vilket i viss mån 

kan styra forskningen och tolkningarna av insamlad data åt ett personligt håll (Bryman 2008, 
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ss.368-369). Vi hade hoppats på att det skulle finnas tid över för att låta de intervjuade 

cheferna läsa igenom vår uppsats för att kunna stärka pålitlighetsgraden på uppsatsen och 

undvika att deras åsikter tolkats felaktigt, men tidsintervallet har begränsat oss och därmed 

inte gett oss utrymme för detta. Vid närmare eftertanke har vi dock kommit fram till att den 

uppfattning som vi fick vid intervjutillfället troligtvis är mer rak och korrekt än om samtliga 

chefer fått sitta i lugn och ro och tänka över sina svar, då de eventuellt inte skulle varit lika 

tillförlitliga på grund av möjligheten till försköning av verkligheten. 

 

Vi är medvetna om att en del av de frågor som vi ställde kan ha följts av svar som gett en skev 

verklighetsbild, detta då vi tror dessa frågor kan ha skapat osäkerhet hos cheferna då den 

sanna bilden skulle kunnat bidra till negativa konsekvenser i form av rykten och negativa 

åsikter. Detta har vi haft i åtanke när vi analyserat svaren, då vi inte tror att särkilt många 

chefer öppet skulle erkänna att det förekommer mobbing på arbetsplatsen med tanke på att 

deras ledarskapsförmåga då riskerar att ifrågasättas. 

 

För att skapa så hög sanningsgrad och verklighetstro som möjligt valde vi, efter godkännande 

från cheferna, att spela in intervjuerna, detta för att inte riskera att missförstå eller 

missuppfatta våra egna anteckningar i efterhand. Vi var medvetna om att risken fanns att vi 

vid nedtecknandet och sammanfattandet av intervjuerna kunde missa tysta värderingar i form 

av ansiktsuttryck och kroppsspråk, därav var vi noga med att även föra anteckningar under 

intervjutillfällena samt inte vänta längre än till nästkommande dag med att sammanfatta och 

teckna ner data från intervjuerna.  

 

Det förekommer kritik i stor grad när det gäller generalisering vid kvalitativa forskningar, 

kritiker menar att fallstudier som är vanligt förekommande i denna forskningsmetod bidrar till 

svårigheter att applicera och överföra forskningsresultatet på andra fall än det representerade 

(Bryman 2008, s.369). Vi tror ändå att våra resultat är användbara och jämförbara med andra 

offentliga organisationer i relativt stor utsträckning. Givetvis är studien än mer applicerbar på 

förvaltningar och avdelningar som har likheter med de avdelningar som vi valt att använda 

som fall. 

 

Mycket av vår grundteori har hämtats ur kurslitteratur, vi har däremot varit noga med att i den 

mån det varit möjligt komplettera vår teori med vetenskapligt granskad data och forskning. 

Dock tror vi att teoriavsnittet hade kunnat breddas ytterligare om det funnits tillgång till fler 

vetenskapliga artiklar relaterade till vårt valda ämne. Vi upplevde att det fanns begränsat med 

vetenskaplig forskning på området när det kommer till offentliga organisationer, men även att 

det finns glapp i den svenska forskningen kring motivation av anställda över lag. 

 

4 Resultat 
I följande kapitel kommer resultaten från intervjuerna med cheferna i Mölndals Stad att lyftas 

fram. Vi har valt att inleda med en presentation om samtliga intervjuade chefer och deras 

åsikter kring begreppet motivation. Vi presenterade under intervjuerna ett antal olika 

motivationsfaktorer för att få uppfattning kring hur cheferna ställer sig till dessa. Baserat på 

vår analys av det empiriska materialet har vi delat in dessa faktorer i fyra olika kategorier; 

ekonomiskt relaterade faktorer, mellanmänniskliga faktorer, förtroenderelaterade faktorer och 

arbetsmiljö.  
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4.1 Offentliga chefer om motivation 

När man diskuterar motivation med Mölndals Stads chefer är det tydligt att alla har olika 

tolkningar, åsikter och uppfattningar. Detta beror främst på skillnader i personlighet och 

arbetssituation. Nedan följer introduktioner för de tre avdelningarna samt deras huvudsakliga 

arbetsområden. Vi kommer också att återberätta chefernas tolkningar och åsikter kring 

motivation av de anställda. 

4.1.1 Hallenskolan 

För tolv år sedan påbörjade rektorn, som vi träffade, sin tjänst på Hallenskolan i Kållered. 

Han ansvarar för 54 anställda som omfattar lärare, förskolelärare, fritidspedagoger och 

elevassistenter, han är även arbetsledare för inhyrd personal så som kökspersonal, städerskor, 

skolsköterskor med flera. Skolan som organisation är platt vilket innebär att alla anställda är 

underställda chefen utan någon hierarkisk ordning. Rektorns uppgift är att leda och driva 

utvecklingsarbetet på Hallenskolan samt säkra elevernas skolgång och se till att de elever som 

behöver får det extra stöd de är i behov av. Han har som mål att vara en synlig rektor som alla 

ska känna till, bland annat genom att placera sitt kontor bland övrigt personal istället för 

avskilt. Han anser även att ekonomin tar upp en stor del av arbetet, hans bedömning är att 

cirka 30 procent av arbetstiden läggs på ekonomirelaterade uppgifter.  

 

Rektorn på Hallenskolan tolkar motivation som en bidragande effekt till att individen mår bra 

och trivs med arbetsuppgifterna. Han tror att ett lagom högt arbetstempo med en liten 

stressfaktor är viktigt för att få igång motivationen, samtidigt betonar rektorn att arbetet måste 

vara stimulerande med en lagom dos av utmaningar. Möjligheten till utveckling på 

arbetsplatsen ser han som ett annat sätt att motivera personalen, vilket bidrar till att personalen 

inte känner sig tvungna att byta arbete var fjärde eller åttonde år som en del förespråkar, vilket 

han uppenbarligen har lyckats med då de i princip har varit samma lärarteam i tolv års tid. 

Han tror även att både positiv och negativ feedback är viktigt för att hålla motivationen på en 

hög nivå bland personalen. Rektorn återkommer flera gånger till vikten av att se varje person 

som en enskild individ med egna behov.  

 

Förutom medarbetarsamtalet en gång per år, tror rektorn att han genom att finnas i 

verksamheten och ta vara på dagliga möten skapar en hög nivå av respekt och tillförlit. Han 

tycker att han dagligen motiverar sin personal, både i stort och smått, både på individ- och 

kollektiv nivå. Hans uttryckta känsla för människor hjälper honom att uppfatta när något inte 

är som det ska vilket han tror är en viktig egenskap hos en chef. Trots hans mångåriga 

erfarenhet som rektor i kombination med att han ser sig själv som en god människokännare 

samt utrycker att han har bra individkännedom, svarar han ändå nej på frågan om det finns 

något allmänt känt motivationssystem på Hallenskolan. Istället nämner han systematiskt 

miljöarbete samt en nära relation med personal och elever för att kunna arbeta med helheten 

kring varje person som viktiga bitar i motivationsarbetet.  

 

Sammanfattningsvis är det allra viktigaste enligt rektorn på Hallenskolan för att skapa en 

motiverad personal att man som chef är noga med att alla blir sedda och hörda. Han tror att 

bekräftelse är mycket viktigt, han tror också på att lägga vikt på små vardagssaker såsom att 

berömma snygga kläder och kommentera när någon ser extra glad eller pigg ut. Han tycker 

också att vuxna i dagens samhälle borde vara mer nyfikna på varandra och visa mer intresse 

för alla i sin omgivning. 
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4.1.2 Kanslienheten  

Chefen på kanslienheten på Stadsledningsförvaltningen i Mölndals Stad har arbetet som chef 

sedan 2011 och ansvarar för tio anställda, men hon har mångårig erfarenhet inom ledarskap 

sen tidigare. Kansliavdelningens huvudsakliga ansvar ligger i att förbereda ärenden till 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, allt från att ärendena inkommer till staden till att 

de ska diarieföras och slutligen arkiveras. En del av kanslienhetens personal fungerar som 

stadens ansikte utåt då de sitter i receptionen i stadshuset och är de första som medborgarna 

möter. Anställda inom kanslienheten har tydliga arbetsuppgifter som fördelas ut över 

ärendeberedningsprocessen, det vill säga att en del ansvarar för att registrera ärendena medan 

andra befinner sig i processens slutskede där ärendena arkiveras, övrig personal ansvarar för 

uppgifter däremellan. Kanslichefens ansvar i denna process är att se till att arbetet flyter på på 

ett fungerande sätt samtidigt som hon försöker utveckla och förnya händelseförloppet.  

 

Kanslichefen tolkar begreppet motivation som något som bidrar till att känna lust, delaktighet 

och mening med sitt arbete. Med rätt information och tydlighet i arbetet kan anställda enligt 

kanslichefen känna sig bättre motiverade vilket i sin tur kan bidra till en trygghet då 

personalen vet vad som förväntas av dem.  Hon tror även att det är viktigt att anställda har en 

förståelse för hela processen för att på så sätt kunna se sig som en viktig del i helheten. Själv 

anser kanslichefen att det är viktigt att motivera personalen på en individanpassad nivå baserat 

på arbetsuppgifter dock önskar hon att hon hade mer tid och ork att motivera personalen men 

tror att hon lyckas ge feedback i de dagliga mötena med dem. Bortsett från årliga 

medarbetarsamtal och dagliga möten ser hon till att följa upp arbetet genom gruppmöten från 

en gång i veckan till en gång i månaden, där hon får chans att ta tempen på motivationsnivån. 

Inte heller kanslichefen svarar ja på frågan om de använder sig av något allmänt känt 

motivationssystem trots att hon pekar på flera metoder som används för att öka motivationen.   

 

Avslutningsvis betonar kanslichefen vikten av att vara en bra förebild som chef, samt visa 

engagemang och intresse för sina anställda och deras arbetsutförande. Hon tror att en positiv 

och glad chef kan höja motivationen och skapa en god stämning på arbetsplatsen. Hon 

påpekar att chefens roll för att bidra till ökad motivation är viktig, och detta uppnås enligt 

henne genom att vara noga med att ge personalen bekräftelse och återkoppling. Hon betonar 

vikten av att försöka ha koll på varje enskild anställd för att se deras förbättringar och 

personliga utveckling. Hon tror på att det är viktigt att delegera ut uppgifter till de som är bra 

på varje enskild uppgift, både för att skapa förtroende men också för att skapa möjligheter för 

personalen att utvecklas. Hon berättar vidare att information är väldigt viktigt, speciellt för att 

inte riskera att felaktiga rykten sprids. Hon känner starkt för medarbetarsamtalen, då hon 

menar att det ger bekräftelse på om hon gör ett bra arbete som chef, hon menar också att det 

är ett bra sätt för henne att få reda på vad personalen tycker och vill. Hon poängterar vikten av 

ett meningsfullt arbete, att alla känner att de vinner något på det och att det känner att det ger 

dem något. 

4.1.3 HR-avdelningen på Vård och omsorgsförvaltningen 

HR-chefen har sedan 19 år tillbaka arbetat som arbetsledare på HR-avdelningen på Vård och 

omsorgsförvaltningen i Mölndals Stad och innehar lång erfarenhet inom ledningsyrket sedan 

tidigare. I hans nuvarande uppdrag ansvarar han för åtta anställa, som är specialister på sina 

områden. Vård och omsorgsförvaltningens HR-avdelning har som främsta uppgift att finnas 

som arbetsrättsligt- och beteendevetenskapligt stöd till cheferna inom förvaltningen. De 

hjälper till på många områden, bland annat i rehabärenden, vid omplaceringar och för att 

utveckla samarbeten. De ansvarar även för lönearbetet, bemanningsarbetet och 
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ledarskapsutvecklingen. De anställda ansvarar i sin tur för varsitt operativt område där någon 

arbetar mot äldrevårdsomsorgen och någon annan inom rehab. 

 

HR-chefen på vård och omsorg ser motivation som något som får en medarbetare att utföra 

sina arbetsuppgifter på ett engagerat sätt, han förknippar även begreppet med arbetsglädje. 

Han utrycker tidigt hur stor vikt lönen har, och beskriver ett tydligt lönesystem som en viktig 

del för att skapa motivation, han menar att det är viktigt att de anställda förstår varför de får 

en viss lön, både utifrån prestation och de budgetramar som föreligger. Han tror också att 

tydlighet gentemot sina anställda är en mycket viktig del för att skapa en motiverad personal, 

med det menar han att det är viktigt att som anställd veta vad som förväntas av en och att man 

är säker på vad tjänsten i helhet innebär och vad som ska göras. Han tror att medarbetare som 

inte är på det klara med vad de förväntas göra är mindre motiverade. 

 

Att man aldrig blir färdig som chef ser HR-chefen som en viktig insikt, han menar att det är 

viktigt att hela tiden utvecklas. Han ser sig som en god lyssnare och är noga med att tänka på 

att alla är olika, han menar att alla har olika erfarenhet och arbetar med olika saker, vilket i sin 

tur leder till att en del behöver bekräftelse medan andra behöver direkt handledning. Han 

berättar att han arbetar med situationsanpassat ledarskap, där närheten till de anställda är 

mycket viktig. Att bygga upp ett förtroende hos sina anställda tror han är av stor vikt. Han är 

också noga med att göra de anställda medvetna om vad han förväntar sig av de, han pratar 

också mycket om vikten av gränssättning, markeringar och tydliga ramar, men tycker inte att 

han är någon detaljkontrollerare. Den största belöningen i chefsrollen anser han är att få se 

sina medarbetare växa och leverera.  

 

HR-chefen anser att det i varje möte med medarbetarna finns någon form av motiverande 

moment, oavsett om det är det dagliga mötet i korridoren, på en arbetsplatsträff eller i de 

enskilda samtalen. Men han menar på att han under sina år som chef har lärt sig att det inte 

alltid behöver uttalas, utan att markeringen av sitt intresse genom att finnas och synas bland 

de anställda fungerar som en motivationshöjare i sig. Han menar att stora gester bör undvikas 

i allt för stor utsträckning då detta istället kan bidra till upplevelse av otrovärdighet. Han tror 

att han har en bra maggropskänsla som hjälper honom att uppleva när något inte står rätt till, 

eller om motivationen är påväg nedåt, men han ser även medarbetarenkäten som genomförs 

vartannat år som en bra indikator på hur de anställda känner och vad de tycker. Han berättar 

att det finns en speciell chefsenkät inbakad i medarbetarenkäten, och svaren på vad som 

framkommer i denna finns det inget tvång på att visa, men han menar att det är viktigt att 

diskutera vad som framkommit i denna för att kunna utvecklas som chef och brukar därför 

lägga fram den till sitt arbetslag för allmän beskådning. Om något konstigt, som han uttrycker 

det, framkommer i dessa svar är det viktigt för honom att det tas upp. Till skillnad från övriga 

chefer svarar HR-chefen ja på frågan om de har något allmänt känt motivationssystem och 

pekar på deras tydliga lönesystem och hans tydliga förväntningar som goda 

motivationsförstärkare. 

 

Slutligen berättar HR-chefen att han tror att det viktigaste för att skapa motivation är att de 

anställda vet vad som förväntas av dem, samt att alla är med i arbetet och känner en känsla av 

sammanhang och begriplighet till varför de utför sitt arbete. Han betonar också att det är 

viktigt att som ledare vara tydlig i vad man står för, vilka mål som gäller och vad som ska 

göras. Han avslutar genom att säga att det är viktigt att som ledare inte vara rädd för att 

använda sig av sin makt, men säger även att ”ju mer makt man har desto mindre ska man 

använda den”. 
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4.2 Chefer om motivationsfaktorer 

Efter att cheferna fritt fått presentera deras tolkning av motivation och deras metoder för att 

motivera sina anställda gick vi vidare till ett antal förbestämda faktorer som kan bidra till 

motivation för att ta reda på deras uppfattning och inställning till dessa. Se bilaga 1 för 

förbestämda motivationsfaktorer.  

4.2.1 Ekonomiskt relaterade faktorer 

Enligt de chefer vi intervjuat i Mölndals Stad är grundlönen en stor del i motivationsarbetet, 

dock medger de alla att de har begränsade resurser för att kunna tillgodose de anställda de 

löner de önskar. Enligt kanslichefen har inte alla den lön de förtjänar, hon menar även att det 

är svårt att nå en skälig lön om ingångslönen är låg. HR-chefen instämmer i detta men menar 

att chefer har rätt att sätta en lägre lön på nyutexaminerade men ser också en svårighet att 

kunna öka lönen i samma grad som den anställdes utveckling, speciellt om utvecklingen går 

snabbt. Han menar att deras lönesystem är anpassat till en relativ flack utveckling vilket gör 

det svårt att hänga med när anställda utvecklas snabbare än lönesystemet behärskar. Rektorn 

på Hallenskolan tror att grundlönen styr mycket när det kommer till val av arbete eller 

arbetsplats, han menar att det är troligt att jobbsökande väljet att titta på den arbetsplats som 

har möjlighet att erbjuda bäst lön. Med den begränsade budget som en kommun har är chefer 

mycket beroende av vad de årliga avtalen genererar, då detta i stora drag bestämmer vilka 

lönepåslag som är möjliga. För att som anställd förstå varför man får ett visst lönepåslag är 

det enligt kanslichefen och HR-chefen viktigt att vara inläst på avtalet, detta minskar risken 

för missnöje bland de anställda när det årliga avtalet ger ett längre lönepåslaget än föregående 

års. HR-chefen menar att de anställda har en bra förståelse för kommunens lönebudget vilket 

innebär att det ofta är relevant att fråga de vad de anser att de är värde i lön då de ofta har bra 

koll. Dock säger HR-chefen och rektorn att det inte finns några direkta möjligheter till att 

förhandla om lönen, mer än vid nyrekrytering. Det är enligt chefen på HR-avdelningen viktigt 

att se till individens erfarenhet och kunskap för att sätta en bra lön, han menar att det inte är 

någon seger att locka till sig en bra medarbetare till låg lön då detta enbart resulterar i 

missnöje och att personen kommer att söka sig vidare till nya arbetsplatser. 

 

Bonus är svårt att relatera till inom den offentliga verksamheten då budgeten sätter 

begränsningar. Under intervjuerna har vi frågat om det förekommer några jämförbara 

alternativ till bonus och fastnade främst för Hallenskolans rektors tolkning när han angav 

möjligheten till utbildning som kan leda till bättre lön vid nästa lönebesked. Han betonar 

däremot att möjligheten till dessa utbildningar är begränsade då de ekonomiska resurserna 

inte tillåter varje anställd att ta del av dem. Detsamma gäller när det kommer till resultatlön, 

även här är de ekonomiska resurserna begränsade vilket gör det svårt för cheferna att erbjuda 

lön utifrån resultat. Däremot kan fördelningen av den årliga lönesumman ses som en form av 

resultatlön när lönepåslagen bestäms utifrån de anställdas prestation och måluppfyllelse under 

årets gång.  

 

Ett annat sätt att motivera personalen skulle kunna vara möjligheten till extra semesterdagar. 

Men detta är enligt HR-chefen ingenting som Mölndals Stad använder sig av, dock vet han att 

andra kommuner och myndigheter har dessa möjligheter. Chefen på kansliavdelningen i sin 

tur har tagit tag i frågan då hon anser att detta skulle vara en annan väg att gå för att öka 

motivationen om någon anställd genomfört en god prestation, men hon har fortfarande inte 

fått någon klarhet kring möjligheten till detta. Enligt rektorn finns det på Hallenskolan ingen 

tillgång till extra semesterdagar, detta beroende på att lärarna redan har ledigt på alla skollov. 

Han är däremot noga med att övrig personal, såsom fritidspedagoger och fritidslärare får 

möjlighet att ta sin semester när de önskar då han anser att det är viktigt, självklart utifrån vad 
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som är möjligt för verksamheten. Han nämner även att möjligheterna till att ta tjänstledighet 

är goda då han menar att det är det som kvarstår om personalen önskar vara ledig i större 

utsträckning, speciellt när det kommer till lärarna som alltid måste anpassa sig till elevernas 

skollov. 

 

Det som kommunen har möjlighet att erbjuda som extra förmåner till sina anställda är 

västtrafikkort till bättre pris, samt ett årligt friskvårdsbidrag. Men även ersättningar reglerade i 

lag såsom milersättning vid utbildningar, ersättning för utlägg under utflykter, utbildningar 

och dylikt, nämns som en eventuell förmån. Kanslichefen berättar att hennes anställda har 

möjlighet att delta på en timmas spinningpass i anslutning till lunchen en gång i veckan och 

menar även att möjligheten till parkering skulle kunna ses som en förmån. Rabatt på 

västtrafikkorten samt en årlig friskvårdspeng ses enligt alla chefer som en bra förmån som kan 

fungera som motivationshöjande. HR-chefen anser dock att övriga ersättningar eller 

möjligheter till att åka på konferenser eller utbildningar är allt för kopplade till tjänsten för att 

kunna ses som en direkt förmån, han menar att det självklart är trevligt att åka på konferens 

till Stockholm, men att den ändå alltid görs för jobbets skull. 

 

När det kommer till åtgärder relaterade till prestige som en motivationskälla finner vi att det 

handlar om mycket små åtgärder, och det är bara kanslichefen som har en åsikt om att detta 

kan fungera för att öka motivationen. Hon använder sig av små detaljer såsom tavlor, val av 

musmatta och dokumentställ, samt erbjuder möjligheten för alla som vill att få en 

whiteboardtavla. Hon tror på att en ren och fräsch arbetsmiljö kan stärka motivationen. 

4.2.2 Mellanmänskliga faktorer 

Enligt alla chefer vi pratat med är deras åsikt att beröm och feedback är otroligt viktigt för 

motivationen. Chefen på HR-avdelningen tror att det är klassiskt att man som chef är dålig på 

detta och att man i många lägen tar det för givet. Kanslichefen uttrycker en önskar om att hon 

hade mer tid och speciellt ork för att berömma sina medarbetare medan rektorn på 

Hallenskolan ser sig som mycket bra på detta område och berättar att hans personal får så 

mycket beröm och feedback som det bara går, han försöker bland annat komma ihåg 

födelsedagar så gott det går och är noga med att stanna upp och föra vardagliga 

konversationer i korridoren för att känna av stämningen. Alla chefer upplever att de har god 

insyn i sin personals arbete och därmed vet när och vad de ska berömma. När det kommer till 

den dagliga kontakten ser chefen på HR-avdelningen det som en glidande skala mellan 

artighet och strukturerad feedback, han säger också att man bör vara sparsam med stora gester 

då han tror att det istället kan skapa en känsla av otrovärdighet. En variation av individuell 

och kollektiv beröm och feedback är enligt kanslichefen viktigt då alla individer är i behov av 

någon form av beröm och feedback, men i alla lägen är det inte lika enkelt att veta vem som 

bidragit till den största prestationen. Rektorn är noga med att lyfta fram individuella 

framgångar och prestationer inför hela personallaget för att kunna stärka sina anställda. 

 

Enligt samtliga chefer är den sociala gemenskapen mycket viktigt för att hålla en hög 

motivationsnivå på arbetsplatsen. Rektorn på Hallenskolan upplever den sociala gemenskapen 

som mycket god, tillåtande och öppen och för att uppnå detta har han bland annat infört 

obligatoriska kickoffer och terminsavslutningar för personalen, det anordnas även afterwork 

och beachvolleyboll. Han är noga med att fira små vardagshändelser, till exempel med en 

tårta i personalmatsalen. Kanslichefen berättar att det i hennes arbetslag förekommer en viss 

gruppering, men hon tror ändå att gemenskapen är god och att alla känner sig välkomna. Även 

HR-chefen tror att gemenskapen bland hans anställda är god, vilket han fick bevisat då två 

nyanställda berättade om vilket bra bemötande de fått av övrig personal. Rektorn pekar på att 
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det förekommer ett övervägande teamarbete på Hallenskolan och han tror på att man är 

starkast tillsammans. Kanslichefen tror på en variation mellan teamarbete och enskilt arbete, 

hon tror att teamarbete bidrar till en trygghet men att många värdesätter det enskilda arbetet. 

HR-chefen menar att det främst handlar om enskilt arbete på hans avdelning och tror att det 

beror mycket på individen vad som är det bästa sättet, han pratar om ensamvargar som kan ha 

problem när det kommer till teamarbete vilket kan leda till att de isolerar sig och kör sitt eget 

race, dock tror han inte att det påverkar det slutliga resultatet i så stor mån. 

4.2.3 Förtroenderelaterade faktorer 

Att frihet i arbetet är viktigt för att öka den inre drivkraften hos medarbetare är alla chefer 

överens om. Dock ser möjligheterna något olika ut beroende på vilken avdelning man tittar 

på. Möjligheten till flextid är stor på kansliavdelningen och vård och omsorgs HR-avdelning, 

medan det inte används på Hallenskolan vilket beror på att personalen är styrd av elevernas 

närvaro. Chefen på HR-avdelningen framför möjligheten bland sina anställda att arbeta 

hemifrån i viss mån, detta mycket tack vare dagens teknik med smartphones och läsplattor 

som kan tas med överallt. Han menar även att de specialister och akademiker som han 

ansvarar för är utbildade för att kunna ansvara för sin egen tid och för att utföra sitt arbete. 

Även kanslichefen upplever friheten på arbetsplatsen som stor, vilket hon tycker är 

nödvändigt för att skapa engagemang och motivation bland sina anställda. Cheferna är eniga 

om att variation på arbetsplatsen är viktigt för motivationen. Hallenskolans rektorn menar 

dock att variationen bör hållas på en rimlig nivå då för mycket nytt istället kan hämma 

motivationen, han pratar då främst om det nya betygssystemet, förändringar på skolområdet 

samt den nya läroplanen som bidragit till stora omställningar. Kanslichefen tror att variationen 

är relativt låg på kansliavdelningen vilket hon tror kan upplevas som tråkigt för vissa medan 

andra kan se det som en trygghet, men hon arbetar till följd av detta med att utveckla en 

arbetsmiljö där alla ska ha förståelse för hela processen vilket även kan bidra till en bättre 

variation då man kan hjälpas åt med arbetsuppgifter och på så sätt öka variationen i sitt arbete. 

 

Även när det gäller delaktighets- och påverkningsmöjligheter är samtliga chefer eniga om att 

det är en viktig del i motivationsarbetet. Rektorn på Hallenskolan poängterar att frihet under 

ansvar är väldigt viktigt och alla chefer pekar på att de anställda har mer att säga till om i 

vissa hänseenden än andra. Både rektorn och HR-chefen pratar mycket om tydliga ramar och 

markeringar, och att det inom dessa ramar kan diskuteras fritt, även om det slutliga beslutet 

ligger i deras händer. Chefen på HR-avdelningen menar att viljan att vara delaktig och ha 

möjlighet att påverka ligger i människans natur, medan kanslichefen anser att det beror på 

invididen. Hon menar att vissa älskar att synas, höras och vara med i alla processer, medan 

andra föredrar att ta rollens som de blivit tilldelade och inte tycker om att vara delaktiga i 

samma grad, att personer är olika rustade för det helt enkelt. Rektorn poängterar att det är 

viktigt att som chef vara lyhörd för sina anställdas åsikter, men att det är viktigt att veta att 

alla aldrig kan tillfredsställas, det är enligt honom alltid någon som inte är helt nöjd. 

 

När det kommer till möjligheten till utbildning och kompetensutveckling varierar detta inom 

de tre avdelningarna. På vård och omsorgs HR-avdelning och inom kansliavdelningen är 

möjligheten till utbildning relativt stor, detta till stor del på grund av att de anställda är i 

behov av uppdatering och specialistinriktning. Såväl kollektiva som individuella utbildningar 

är därmed relevanta, beroende på arbetsuppgifter och arbetsområde. Rektorn på Hallenskolan 

i sin tur beskriver utbildningsmöjligheterna som begränsade då budgeten enbart erbjuden en 

bestämd summa för utbildningar för varje anställd.  Det förekommer en del kollektiv 

utbildning inom staden men även individuella utbildningsmöjligheter som staden inte 

ansvarar för. 
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4.2.4 Arbetsmiljö 

Något som de alla är överens om är att arbetsmiljön är viktig för att personalen ska känna sig 

motiverad och trygg. De faktorer vi valt att ta upp under intervjuerna är arbetstempo, 

stämningen på arbetet, negativa omständigheter, egna symptom, jämlikhet och 

problemlösningskapacitet. På alla avdelningar förekommer det dalar och toppar när det gäller 

arbetstempot, perioder när det är mycket stressigt och perioder där det är mycket lugnare. 

Kanslichefen upplever det generella arbetstempot som lugnt medan HR-chefen och 

Hallenskolans rektorn landar på en generell mellannivå. Rektorn menar också att det är viktigt 

för motivationen och prestationen med en liten stressfaktor. Stämningen på arbetet upplevs 

som god på alla avdelningar, dock ser vi skillnader mellan avdelningarna. Rektorn upplever 

stämningen som oerhört bra medan kanslichefen och HR-chefen inte verkar lika insatta, på 

kanslichefens avdelning förekommer tillexempel mycket grupperingar vilket hon dock inte 

tror bidrar till en sämre stämning. Negativa omständigheter förekommer på Hallenskolan i 

form av ett ständigt sorl, dock menar inte skolans rektor att det är på någon skadlig nivå.  

Kanslichefen pratar om tunga lyft som förekommer bland arkivarierna men detta förebyggs 

nu genom att det beställts in vagnar. Risker för egna symptom såsom rygg- och nackbesvär 

föreligger speciellt på arbetsplatserna med mycket kontorsarbete, kanslichefen berättar att hon 

nu har en anställd med ryggbesvär som går hos sjukgymnast. HR-chefen är medveten om 

riskerna men är noga med att regelbundet anlita företagshälsovården för att granska höjd på 

stolar och bord samt informera om övrig ergonomi för att förebygga dessa risker. På 

Hallenskolan är personalen aktiv då de är i ständig rörelse, detta genom att katedrar inte 

längre används och lärare, fritidspedagoger, fritidslärare med flera står upp största delen av 

arbetstiden. När de väl sitter finns det tillgång till ergonomiskt utformade arbetsplatser. 

Skolans rektor tror att denna variation av stående och sittande arbete är mycket positivt för att 

minska riskerna för dessa egna symptom. Jämlikheten på de olika avdelningarna varierar, 

även om kvinnorna är överrepresenterade i helhet. Alla chefer tror på att en blandning både 

när det gäller kön och ålder är viktigt för en trivsam arbetsmiljö, och de försöker att uppnå 

detta i den mån det är möjligt, dock ser alla till kompetens och erfarenhet i första hand. Mixen 

av åldrar är stor inom alla avdelningar till skillnad från könsfördelningen. Rektorn på 

Hallenskolan uttalar vikten av att inte bara anställa individer som liknar honom själv utan tror 

på att olikheter är viktigt för att skapa variation och för att kunna utvecklas. 

Problemlösningskapaciteten på avdelningar uppskattas som god, dock är det ingen av 

cheferna som säger sig har utsatts för de riktigt svåra situationerna och har därför haft svårt att 

veta hur det skulle hantera det. Rektorn och HR-chefen känner sig relativt trygga i att deras 

anställda kommer till dem om något är fel, medan kanslichefen hoppas men inte känner sig 

lika säker på det. Chefen på HR-avdelningen påpekar att delade meningar är viktigt för en 

fungerande verksamhet, och att det i sin natur frambringar konflikter vilka man måste ta itu 

med.  

 

5 Diskussion 
Vi kan konstatera att alla chefer har liknande uppfattning om hur betydelsefull motivationen 

är i organisationen, dock skiljer sig åsikterna åt när det kommer till hur personalen bör 

motiveras.  Det kan också fastställas att ledningen har en central roll när det kommer till att 

skapa motivation, däremot fick vi känslan av att det förekommer brister inom den offentliga 

ledningens förmåga att motivera, främst orsakade av kunskaps- tids och resursbrist som i sin 

tur i många fall leder till orklöshet. Det konstateras flitigt av forskare hur viktigt det är att 

tillgodose individuella behov (Martin 2011, Deci & Ryan 2000, Chiu, Luke & Tang 2002) 

och den uppfattningen delas med cheferna som tidigt kom in på betydelse av att de anställda 

är olika och därmed är de medvetna om att alla individer motiveras av olika metoder i större 
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eller mindre grad. Orsaken till varför metoderna för att motivera personalen ser olika ut från 

chef till chef grundas även detta till stor del i individuella skillnader, då cheferna har olika 

erfarenhet och kunskap kring motivation. Skillnaderna grundas även i avdelningarnas struktur 

och uppbyggnad då metoder kan vara svårare eller enklare att implementera.  

5.1 Motivationsfaktorers påverkan 

När det gäller tillgång till ekonomiska resurser är det tydligt att dessa begränsar chefernas 

möjligheter till att erbjuda ekonomiska belöningar i offentliga organisationer. Forskares 

åsikter kring ekonomiska belöningars betydelse går isär, Maslow och Herzberg hävdar i deras 

teorier att ekonomiska belöningar bidrar till ökad motivation men en studie genomförd av 

Chiu, Luke och Tang (2002) motbevisar deras teorier och menar istället att de ekonomiska 

belöningarnas betydelse grundas på individuella skillnader och ekonomisk standard. Däremot 

framkommer det att de offentliga cheferna till skillnad från forskarna är relativt eniga om att 

denna form av belöning i stor grad kan bidra till ökad motivation. Det framkommer också 

åsikter om att betydelsegraden kan variera beroende på hur personalens livssituationer ser ut. 

Den rädslan och förundran som Hansen, Smith och Hansen (2002) uttrycker, mot att 

företagsledare idag verkan tro att engagemang, lojalitet och kreativitet går att köpa för pengar, 

borde uteslutas när det kommer till offentliga organisationer eftersom de begränsade 

resurserna tvingar offentliga chefer till att hitta alternativa vägar för att skapa engagerade, 

lojala och kreativa anställda. Även Herzberg har i sin teori uttryckt sitt ogillande av all form 

av resultat- och prestationslön då han betraktar det som utpressning. Grundlön är det element 

inom offentliga organisationer som har störst påverkan på de anställdas motivation även om 

budgeten begränsar cheferna att erbjuda den lön de anser att deras anställda förtjänar. Vi ser 

att chefernas individuella uppfattningar bidrar till skillnader när det kommer till vilka metoder 

de väljer att använda och prioritera. Detta påvisas inte minst när det kommer till åtgärder 

relaterade till status och prestige, chefer som själva anser att en trevlig kontorsmiljö är viktigt 

kommer att ha större förståelse för att dessa åtgärder kan ha en motiverande inverkan hos 

personalen, än de chefer som inte värderar detta lika högt. Det finns tydliga skillnader när det 

gäller chefernas engagemang i att finna alternativa ekonomiska belöningar, en del tar strid 

även vid nekande svar för att undersöka alternativa möjligheter medan andra ger upp vid 

första motgången. Vi såg ett exempel på detta när det gällde möjligheten till extra 

semesterdagar, medan vissa ryckte på axlarna lyfte andra frågan till en högre nivå.  

 

Chefernas åsikter om att beröm och feedback är en viktig del i motivationsarbetet går hand i 

hand med Lockes och Lathams (Kaufmann & Kaufmann 2010, s 140) målsättningsteori i 

vilken de beskriver feedback från ledningen som avgörande för motivationen. Däremot är det 

tydligt att cheferna ligger på olika nivåer när det kommer till förmågan att på ett naturligt sätt 

ge sina anställda beröm och feedback, även detta grundar sig i individuella skillnader och det 

är tydligt att vissa chefer känner sig mer bekväma med att ge beröm än andra. Krügers (2012) 

åsikt om att det är viktigt att som chef vara väl insatt i personalens arbete för att kunna ge 

beröm till rätt person delades med samtliga chefer, dock upptäcktes stora skillnader i hur väl 

insatserna och prestationerna lyftes på individuellt plan. Vissa chefer väljer att i större grad 

berömma på kollektiv nivå vilket grundas i hur vana och bekväma cheferna är med att ge 

beröm.  

 

Hur bra den sociala gemenskapen är på en arbetsplats grundar sig i chefernas engagemang 

samt deras åsikter om hur viktigt det är med gruppkänsla och samhörighet. Vi upplevde att 

den sociala gemenskapen på en avdelning är ganska enkel att avläsa då den till stor del 

speglas i chefernas personligheter. Det kändes tydligt vilka chefer som engagerade sig i 

gemenskapen och samhörigheten bland de anställda och vilka som inte såg detta som lika 
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viktigt. Grupperingar är en av de konsekvenser som kan uppstå till följd av bristande 

ledarskap, grundat i att chefen inte prioriterar social gemenskap som en motivationsmetod. En 

annan anledning till varför den sociala gemenskapen kan vara sämre på vissa avdelningar än 

andra kan bero på att arbetet inte kräver lika stor grad av teamarbete, men i dessa fall är det 

som chef än viktigare att tänka på att främja den sociala gemenskapen för att öka tryggheten 

och stämningen på arbetsplatsen. Enligt Adams likavärdesteori (Kaufmann & Kaufmann 

2010, s 148) är det viktigt att som chef tänkta på att upprätthålla en rättvis nivå bland de 

anställda, vilket kan baseras på bland annat lönenivån, utbildningsnivån och anställningstiden. 

En arbetsplats som brister inom detta område kan påverka den sociala gemenskapen negativt 

då de anställda kan känna sig orättvist behandlade. Ett exempel som påpekades av ett flertal 

chefer är när en anställd påbörjar sin anställning med låg lön och därefter gör en snabb 

kompetensutveckling, i detta läge är det svårt för offentliga chefer att erbjuda den lön som den 

anställda förtjänar med tanke på att offentliga verksamheters löneutveckling ofta inte klarar av 

den form av nivåökning som den snabba kompetensutvecklingen borde leda till. 

 

Det kan konstateras att samtliga chefer tycker att det är viktigt att de anställda känner att de 

har ett förtroende från sin arbetsledare vilket kan kopplas till Herzberg teori arbetsberikning 

(Kaufmann & Kaufmann 2010, s 153). Det finns flera metoder för att öka känslan av 

förtroende bland de anställda, bland annat genom att öka friheten i arbeten, öka möjlighen till 

delaktighet och påverkan samt genom att de anställda får chans att utvecklas och öka sin 

kompetens genom utbildning och erfarenhet. Inom offentliga organisationer förekommer 

olika metoder för att skapa större förtroendekänsla hos de anställda. I grunden är det 

arbetssituationen och arbetets struktur som avgör i hur stor utsträckning chefen kan erbjuda 

frihet, utbildning och möjlighet till påverkan. Utifrån det är det sedan upp till chefen själv att 

bestämma vad som ska prioriteras och i hur stor grad. Exempel på detta är rektorn på 

Hallenskolan som begränsas i möjligheten att erbjuda flextid som en motivationsfaktor då 

hans personal i stor grad styrs av elevernas scheman och närvaro, som kompensation för dessa 

begränsningar är han noga med att låta de anställda vara med och påverka och därmed känna 

sig delaktiga. Kansliavdelnings mycket strukturerade arbete begränsar till viss del 

möjligheterna för de anställda att vara med och påverka arbetsuppgifternas förlopp, däremot 

arbetar hon mycket med att skapa förståelse för hela arbetsprocessen hos samtliga anställda 

vilket även detta är en grund i Herzbergs arbetsberikningsteori. Personalen på HR-

avdelningen består av specialister vilket kräver att förtroendet från arbetsledaren är stort, det 

är viktigt att det finns ekonomiska resurser för att kunna erbjuda utbildningsmöjligheter då det 

som specialist är betydelsefullt att man kan sitt område bättre än andra, detta innebär givetvis 

även större möjligheter att påverka och känna delaktighet. Hackman och Oldhams modell 

(Kaufmann & Kaufmann 2010, s 155) betonar vikten av att anpassa arbetsuppgifter utifrån de 

anställdas utvecklingsbehov och kvalité, detta kan kopplas till chefernas relativt goda förmåga 

att se de anställdas potential och låta de ta ansvar för sina arbetsuppgifter utan att som chef 

lägga sig i detaljer. 

5.2 Behovshierarkier 

Att Maslows teori har kritiserats ur många perspektiv är allmänt känt, men våra resultat visar 

på att det kanske ändå är rimligt att anta att en hierarkisk ordning av behoven i den form som 

Maslow presenterar faktiskt finns. Man skulle kunna se grundlön som en bidragande effekt till 

de fysiologiska behoven, på det sätt att en regelbunden inkomst gör det möjligt att tillgodose 

dessa behov, såsom mat och boende. Våra resultat visar på att chefer ser grundlönen som en 

av de absolut viktigaste bitarna för att skapa motivation, och ur det perspektivet känns det 

rimligt att anta att det beror på att de fysiologiska behoven är viktigare att tillgodose än övriga 

behov. Till trygghetsbehov räknas behov kopplade till omgivningen i form av skydd mot 
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fysisk- och psykisk skada och det är rimligt att föreställa sig att faktorer såsom en bra 

arbetsmiljö skulle kunna bidra till detta. Överlag tycker cheferna att en god arbetsmiljö är en 

viktig grund för att kunna skapa motivation, vilket underbygger Maslows teori om att 

trygghetsbehov rankas efter de fysiologiska behoven men att de är viktigare än övriga behov. 

Nästa steg enligt Maslow är de sociala behoven, vilka vi skulle vilja räkna in under 

trygghetsbehoven till viss del, då den sociala gemenskapen är en viktig del för att känna sig 

trygg, speciellt i ett psykiskt perspektiv. Men de sociala behoven kan även handla om 

möjligheten att få vara med och påverka och vara delaktig i arbetet och besluten, och även här 

är det tydligt att detta är en viktig del för att skapa en motiverad personal. I steget ovan 

återfinns enligt Maslow behovet av status och prestige, där vi räknar in faktorer så som bonus, 

resultatlön, förmåner, beröm och feedback, åtgärder relaterade till prestige, extra 

semesterdagar samt friheten i arbetet. Här är eventuellt gränsen mellan effekterna av dessa 

faktorer och främst faktorn delaktighet och påverkan aningen svår att urskilja, men efter att ha 

fått ta del av chefernas åsikter tolkar vi det som att  tillgodoseendet av sociala behov, speciellt 

i form av social gemenskap, är viktigare än dessa, främst materiella, belöningar. Eventuellt 

skulle man kunna räkna beröm och feedback som ett sätt att tillgodose de sociala behoven, 

vilket ytterligare visar på att gränsen här emellan är relativt svår att utläsa. Högst upp på 

Maslows behovstrappa finner vi behovet av självförverkligande, och här tror vi främst att det 

handlar om möjligheten till utbildning och kompetens, vilket alla chefer förvisso tog upp som 

en bra morot, men generellt är det inte viktigare än någon av övriga faktorer för att skapa 

motivation. 

 

Vi kan se att behoven flytter in i varandra vilket hänger ihop med kritiken om att fem 

behovskategorier är allt för många, och vi håller med om att en minskning av anatl skulle öka 

tydligheten. Detta känns än mer väsentligt när vi iakttar de individuella skillnader som finns, 

vilket alla chefer har poängterat vikten av att ta hänsyn till. Enskilda behov och personliga 

angelägenheter leder i vissa fall till en omkastning i ordningen av behoven. För till exempel 

en ensamvarg är det rimligt att behov kopplade till status och prestige och kanske även behov 

av självförverkligande placerar sig före det sociala behovet. Ordningen av speciellt de tre 

högst rankade behoven i Maslows trappa beror i stor utsträckning på individens intressen och 

personlighet, om man istället skulle dra samman dessa tre kategorier till en skulle det bli det 

lättare att generalisera. Men i huvudsak ar Maslows ordning användbar som en grund för att 

skapa fungerande motivationssystem.  

 

Vi ser problem när vi kommer till nästa del i Maslows teori, där han betonar att enbart ett 

behov kan existera åt gången, detta eftersom det är uppenbart att flera behov kan existera 

samtidigt. Att alla behov inte är väckta hos alla individer samtidigt är tydligt, för någon som 

precis har råkat ut för ett dödsfall inom familjen, eller fått ett cancerbesked är till exempel 

behovet av prestige och status samt behovet av självförverkligande inte längre lika viktiga. 

När det gäller uttalandet om att det ofta väcks ett nytt behov så fort lägre rankade behov har 

tillfredställts är också rimligt. Dock håller vi inte med om att ett behov kan bli helt 

tillfredsställt, utan precis som Maslow uttrycker det så vill människor alltid ha mer. Ingen blir 

nöjd med nivån på grundlönen, utan hoppas alltid på en ökning, även om man har råd att 

betala hyran och köpa mat. De flesta kommer alltid vilja ha mer frihet i arbetet, bättre 

samhörighet med sina kollegor, mer kunskap, fler förmåner och fler betalda semesterdagar. 

Trygghetsbehoven skulle eventuellt kunna vara ett undantag, men med största sannolikhet kan 

inte allt vara 100 procent bra när det gäller arbetsmiljön, utan det finns alltid utrymme för 

utveckling och förbättring. 
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5.3 Betydelsen av förväntningar och målsättning 

Det framkom att cheferna anser att det är viktigt att som chef vara tydligt med vad som 

förväntar av de anställda, vilket kan kopplas till Vrooms förväntningsteori (Abrahamsson & 

Andersen 2000, s 157). Kanslichefens intresse av att skapa förståelse för hela arbetsprocessen 

är enligt Vrooms teori en bra grund för att motivera anställda då han menar att det är viktigt 

att veta i vilken grad den egna prestationen leder till ett resultat, att som kanslichefen arbeta 

med förståelsen för processens helhet skapar en möjlighen för de anställda att inse vikten av 

sin egen insats och därmed även vad den leder till i slutändan. Grundlön samt beröm och 

feedback är en form av belöning för att man utfört sitt arbete, vilket kan knytas till nästa steg i 

förväntningsteorin, däremot är det svårt att uppfylla tredje och sista steget som handlar om hur 

väl belöningen kan kopplas till nivån på arbetsutförandet, detta beror på de ekonomiska 

resurserna som begränsar möjligheterna till bonus och resultatlön. Det kan konstateras att 

offentliga organisationers motivationsvärde skulle bli lågt, om inte obefintligt, om Nadler och 

Lawlers multiplikationsmetod (Abrahamsson & Andersen 2000, s 158) skulle användas vilken 

går ut på att alla tre element multipliceras med varandra, detta då det tredje och sista 

elementet alltid skulle generera låga eller obefintliga värden. På grund av den bild av 

motivationsnivån som cheferna ger uttryck vill vi liksom andra forskare som kritiserat denna 

mätningsprocess förkasta denna metod att värdera motivation på, då chefernas uppfattning i 

det stora hela är att motivationen bland deras anställda är relativt hög. 

 

Majoriteten av cheferna betonade betydelsen av målsättning då de hävdade att motivation 

kunde skapas genom tydliga mål, detta kan kopplas till målsättningsteorin utformad av 

Lockes och Latham (Kaufmann & Kaufmann 2010, s 140). Enligt denna teori ökar motivation 

om målen i större grad om målen är utmanande än om de är allt för simpla, detta är något som 

även rektorn på Hallenskolan tror starkt på. Flera chefer pratade om vikten av frihet under 

ansvar, där det finns tydliga ramar och riktlinjer som de anställda får arbeta fritt under. Detta 

kan med enkelhet relateras till teorin när det pratas om målförpliktelse som handlar om de 

anställdas engagemang och intresse för att uppnå de uppsatta målen. Den andra delen i denna 

teori är självförmågan, som betonar i hur stor grad de anställda tror på sin egen förmåga att 

lyckas, vilket alla chefer arbetar med genom att erbjuda relevanta utbildningar för att öka 

personalens kompetens. 

 

6 Slutsats 
Det står klart att offentliganställda chefer tycker att konsten att kunna motivera sina anställda 

är en viktig egenskap för att kvalitetssäkra organisationen fortsatta arbete. Inom den offentliga 

verksamheten förekommer det såväl strukturerade som mindre strukturerade metoder för att 

öka motivationen, det är inte ovanligt att chefer är omedvetna om de mindre strukturerade 

metoderna som används, vilket bidrar till en skev bild av de förkommande motivationssystem 

som finns på arbetsplatsen. Exempel på mindre strukturerade motivationsmetoder som ofta 

glöms bort när konkreta motivationssystem diskuteras är de vardagliga handlingar som bidrar 

till motivations, såsom beröm, arbetsmiljö, vardagliga samtal och samhörighet. Det är tydligt 

att alla chefer är olika, och därmed mer eller mindre medvetna om dessa handlingar främst 

beroende på deras individuella egenskaper och erfarenheter som chef. En annan anledning till 

varför det i offentliga organisationer är svårt att uppfatta motivationssystemen är bristen på de 

mer strukturerade motivationsmetoderna, byggda på ekonomiska resurser, som de flesta tror 

är grunden för ett välfungerande system.  
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Chefer i offentliga verksamheter har uppfattning om att lönen är en viktig grund för att få de 

anställda att gå till jobbet, men då de ekonomiska resurserna där utöver är begränsade är det 

av stor vikt att hitta alternativa lösningar för att motivera de anställda till att stanna kvar. 

Dessa begränsningar är självklart ett hinder för offentliganställda chefer, det handlar om hur 

mycket de är beredda att kämpa för att hitta alternativa lösningar. Det är ledarens personliga 

egenskaper, gällande speciellt tålamod, engagemang och innovationsförmåga, som är 

avgörande för hur länge personalen väljer att stanna på arbetsplatsen. Alternativa lösningar 

som används inom offentliga organisationer bygger mycket på förmågan att uppfatta och 

tillgodose de individuella behoven hos varje enskild anställd. Beröm och feedback är något 

som är mycket effektfullt och används på många olika nivåer och i många olika sammanhang. 

Kommunikation och tydlighet är en annan central del för att skapa sammanhang och 

begriplighet vilket är viktigt för att medarbetarna ska känna sig betydelsefulla och förstå sin 

betydelse för sammanhanget. Medarbetarsamtal och medarbetarenkäter är bra verktyg för att 

stämma av hur väl de enskilda behoven tillgodoses samt för att få en uppfattning om den 

rådande arbetsmiljön. Utifrån dessa samtal och enkäter har ledarna en möjlighet att skapa sig 

ett förtroende hos sina anställda, graden av förtroende beror på hur väl cheferna tar till sig 

medarbetarnas åsikter och i vilken mån de ser till att åtgärda eventuella brister och problem på 

arbetsplatsen. Medarbetarsamtalen ger också en möjlighet att skapa tydlighet, sammanhang 

och begriplighet för de anställda, för att de ska förstå deras värde och vad som förväntas av 

dem.  

 

Det kan avslutningsvis konstateras att det inom offentliga organisationer används olika system 

för att motivera personalen. Problemet handlar främst om att de motivationssystem som 

används är allt för ostrukturerade och omedvetna, vilket i sin tur gör det svårt för offentliga 

verksamheter att urskilja rådande motivationssystem på arbetsplatsen, såväl för chefer som för 

de anställda.  Trots dessa uppenbara svårigheter och brister i möjligheten till att utforma 

strukturerade motivationssystem i offentliga verksamheter så framkommer det att offentliga 

chefer upplever deras anställda som motiverade. Detta betyder att deras alternativa lösningar 

genererar positiva resultat i avsikten att öka motivationen, men för att helt säkert kunna 

konstatera detta skulle vidare forskning kring de anställdas åsikter och önskemål på området 

vara nödvändigt. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vi har uppmärksammat att det finns ett stort gap i forskningen på området motivation i 

offentliga- och ickevinstdrivande organisationer, inte minst i Sverige. Det är av stort intresse 

att fylla detta gap med forskning för att skapa möjligheter till att utforma mer strukturerade 

alternativa lösningar för dessa organisationer som begränsas av de ekonomiska resurserna. 

Detta leder oss vidare till ett förslag om att genomföra forskning inriktad på de informella 

motivationssystem, som ofta inte innefattar ekonomiska belöningar, vilka vi har förstått att de 

flesta missar när motivationssystem kommer på tal. Det skulle vara befogat att lyfta fram 

alternativ på dessa informella motivationssystem, inte minst då det skulle gynna 

organisationer i deras arbete på så sätt att de skulle kunna ta del av tydliga riktlinjer för hur de 

kan motivera sin personal utan att ta till ekonomiska belöningar. 

 

Vi har också observerat att de flesta studier bygger på de gamla motivationsteorierna som är 

utformade av Maslow och Herzberg. Vi anser att det är önskvärt att utforma nya, mer 

aktuella, teorier som kan användas på ett effektivare sätt i såväl nutida som framtida 

forskning, detta då Maslow och Herzbergs teorier kritiserats flitigt då de anses förlegade och 

pågrund av deras innebörd och inriktning inte kan tillämpas i alla nutida avseenden.   
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Om förvaltningen:  

 Hur många anställda ansvarar du för? 

 Finns det chefer under dig? 

 Vad arbetar ni med? 

o Vad är era huvudsakliga uppgifter? 

o Hur ser uppgiftsfördelningen ut? 

Om motivationen:   

 Hur tolkar du begreppet motivation? 

 Har ni något allmänt känt motivationssystem? 

 Hur vet du hur du ska motivera anställda? 

 Anser du att motiverad personal påverkar arbetet? – Varför och hur? 

 Motiverar du de anställda på olika sätt? – t.ex utifrån enskilda behov? 

 Hur mycket tid ägnar ni åt att utforma och utveckla ett motivationssystem? 

 

Olika belöningar: 

 Känner du till hur de anställda trivs på arbetet? 

o Om nej: varför inte? 

o Om ja: hur tar du reda på det? 

o Hur ofta uppdaterar du dig? 

 

 Tror du att en bra grundlön kan bidra till ökad motivation? – varför, varför inte? 

o Hur ser det ut hos er idag när det gäller lönesamtal, möjligheter att förhandla 

om lönen osv? 

o  

 Vi förstår om det är svårt för er att erbjuda bonus i form av pengar, men har ni andra 

jämförbara bonusar som ni använder? - Vilka? 

 

 Har ni möjligheter att erbjuda resultatlön till er anställda?  

o Om nej: varför inte?  

o Om ja: hur mycket använder ni er av det? 

o Får alla del av det? 

o Tror du det kan öka motivationen? 

 

 Har ni möjligheter att erbjuda extra semesterdagar? 

o Om nej: varför inte? 

o Om ja: i vilken mån? 

o Anser ni att det ger någon effekt? 
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 Var erbjuder ni era anställda för övriga förmåner? – t.ex, studieresor, bilförmåner osv.  

o Vad anser du om dessa förmåner? 

o Vad ger de för effekt?  - Ökar de motivationen? 

 

 Använder ni av någon prestige relaterade åtgärder? (Så som möjligheten till större 

kontor, bil, snyggare matta på golvet och så vidare) 

o Om nej: varför inte? 

o Om ja: vad och i vilken utsträckning? 

o Tror du att motivationen ökar? 

 

 Anser du att beröm och feedback är viktigt för ökad motivation? 

o Hur ofta berömmer du dina anställda? 

o Har du inblick i dina anställdas arbete? Vet du när du ska ge beröm? 

 

 Hur ser friheten i arbetet ut? – t.ex flextid, variation osv. 

o Tror du att detta öka motivationen? 

 

 Hur ser den sociala gemenskapen ut?  

o Enskilt arbete eller teamarbete? 

o  Vad tror du är bäst i motivationshänsyn, enskilt arbete eller teamarbete? 

 

 Hur stora delaktighets- och påverkningsmöjligheter har de anställda? 

o Tror du det bidrar till ökad motivation? 

 

 Vilka möjligheter har dina anställda att öka sin kompetens? – genom 

utbildning/erfarenhet? 

o Är det varierade arbetsuppgifter? 

o Tror du att detta ökar motivationen? 

 

 Hur ser arbetsmiljöfaktorerna ut? 

o Arbetstempo? Lugnt/stressigt 

o Stämningen på arbetet? Bra/dåligt 

o Negativa omständigheter? (buller, tunga lyft) många/få 

o Egna symptom? (Rygg- /nackbesvär)mycket/lite 

o Jämlikhet? Hög/låg 

o Problemlösningskapacitet? Bra/dåligt 

 

 

 Vilket sätt tror du är det bästa för att skapa en motiverad personal? 
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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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