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Abstrakt 
 
 Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att undersöka hur ekonomiska och 
psykosociala faktorer kan påverka motivation på en avdelning i en statlig myndighet i 
Sverige. Avdelningen består av två filialer, benämnda filial A och filial B, vilka utgjorde 
studiens fokus. De ekonomiska och psykosociala faktorerna avgränsades till att enbart bestå 
av ersättning, trivsel, stöd och egenkontroll, eftersom dessa utpekats som problemområden 
av de aktuella filialerna som studien berör. Ämnet motivation avgränsades genom Vrooms 
(1964) perspektiv och undersökningen baserades på hans kognitiva processteori Expectany 
Theory.  
 
 För att besvara studiens forskningsfråga utfördes nio stycken semistrukturerade 
intervjuer, fyra på filial A och fem på filial B. Resultatet visar att problemområdena trivsel, 
stöd och egenkontroll innehöll faktorer som bidrog till motivation och att problemområdena 
ersättning, trivsel och stöd bestod av komponenter som reducerade motivation.  
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Inledning 

 
 Vad motiverar oss att arbeta? Arbetet försörjer oss, arbetet strukturerar tiden, arbetet 
skapar mening, ger status och identitet, uppmuntrar till aktivitet och kreativitet (Lindberg & 
Vingård, 2012). Men innebär detta motivation? Definitionen av detta fenomen har stötts och 
blötts genom tiderna och olika förslag från olika forskningstraditioner finns tillgodo för 
läsaren att välja och vraka emellan.  
 
 Föreliggande studie fokuseras på två filialer tillhörande en sektion inom en av 
Sveriges statliga myndigheter, där medarbetarna samtalat i termer som rör just denna fråga; 
vad som motiverar de anställda att arbeta. Mer specifikt har man inom organisationen som 
helhet genomfört en medarbetarundersökning vid namn Nöjd Medarbetar Index (NMI). 
Syftet med denna är att lokalisera organisatoriska och arbetsmiljömässiga problemområden. 
De för studien aktuella filialerna har utifrån denna medarbetarundersökning (NMI) 
diskuterat och därigenom åskådliggjort följande fyra faktorer i arbetsmiljön som påverkar 
deras engagemang för arbetet: trivsel, stöd, egenkontroll och ersättning. Dessa fyra faktorer 
kommer i föreliggande studie behandlas utifrån Vrooms (1964) Expectancy Theory i syfte att 
ta reda på om, och i så fall hur, de påverkar motivationen på arbetsplatsen. Vroom (1964) 
menar att människor inte enbart drivs utav monetära belöningar utan även psykologiska 
faktorer, som exempelvis att kunna bidra till förbättringar, att vara delaktig i 
beslutsprocesser och ha möjlighet att uppleva kontroll över sin arbetssituation. Även sociala 
faktorer, så som möjlighet till interaktion med och acceptans av medarbetare sägs vara av 
betydelse. Därav finner vi  en anledning till att titta på motivation i relation till ekonomisk 
och psykosocial arbetsmiljö. 
  
Organisationen 
 
 Föreliggande studie fokuseras på en avdelning i en av Sveriges statliga myndigheter 
(se figur 1). Under de senaste åren har avdelningen i fråga genomgått en relativt omfattande 
omorganisering, vilken för de anställda har inneburit frekventa chefsbyten och med det 
implementering av nya arbetsmetoder.  
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Figur 1. 

 
(Figur 1, gulmarkerad sektion med dess filialer utgör den del av avdelningen studien avser). 
 
Fallbeskrivning 
 
 Vart tredje år genomgår organisationens totala arbetsstyrka en omfattande 
medarbetarundersökning. Denna medarbetarundersökning syftar till att lokalisera 
organisatoriska och arbetsklimatsmässiga problemområden, för att öka möjligheten att rätt 
åtgärder sätts in på rätt plats. Undersökningen inkluderar ett antal parametrar, vilka i sin tur 
resulterar i ett jämförbart medelvärde. Styrkor och svagheter listas i prioritetsordning, i syfte 
att konkretisera vart förbättringsarbetet i första hand bör fokuseras. Resultaten rapporteras 
först på övergripande nivå, därefter bryts de ner till avdelnings-och sektionsnivå. Följande 
elva parametrar utgör tillsammans den medarbetarundersökning som genomförts i hela 
organisationen, inklusive den sektion som utgör målet för just vår studie: förtroende för 
ledning, egenkontroll, trivsel, stöd, ersättning, utveckling, påverkan/samverkan, 
arbetstakt/krav, fysisk arbetsmiljö, information, och ledarskap. Senast den här 
medarbetarundersökningen genomfördes var under våren 2013, vilket innebär att 
analysresultatet är färdigt och utifrån detta arbetar man i dagsläget med att utforma 
handlingsplaner (e-post, sektionschef, 7 oktober, 2013).  
 
 Värt att nämna är att filialerna, till skillnad från övriga sektioner, inte har fått egna 
analysresultat från medarbetarundersökningen (NMI). Det faktum att sektionen i fråga inte 
fått tillgång till resultatet har, enligt sektionschefen, resulterat i ett mycket lågt intresse 
överlag, inte minst för arbetet med en handlingsplan hos berörd personal.  
 
 På uppdrag från högre ledning har handlingsplaner för respektive filial ändå arbetats 
fram genom att berörd personal fått möjlighet att, tillsammans med sektionschefen, 
muntligen gå igenom medarbetarundersökningens parametrar, vilka nämns ovan. 
Gemensamt har de kommit fram till vilka områden som är aktuella förbättringsområden och 
därmed bör prioriteras. Utifrån detta skapades en enkel prioriteringslista bestånde av de 
problemområden som medarbetarna inom respektive filial upplever som möjliga 
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förbättringsområden. Detta kompletterades sedan med en sammanställd prioriteringslista, 
utformad av sektionschefen, där respektive filials prioriteringslista slagits samman till en 
enad, för att representera sektionen som helhet. I denna framgår att följande fyra parametrar 
är mest angelägna att åtgärda: Trivsel, stöd, egenkontroll och ersättning (personlig 
kommunikation, sektionschef, 15 november, 2013). Samtliga problemområden är dock 
svårdefinierade eftersom de begrepp som valts att användas för benämning är breda och 
synnerligen omfattande. Uppdraget för aktuell studie är därför att definiera 
problemområdena och undersöka dess påverkan på personalens motivation till sina 
arbetsuppgifter. Med definition menas att ta reda på vilka upplevelser som påverkar 
respektive problemområde, med andra ord: vad menar de anställda att trivsel, stöd, 
egenkontroll och ersättning består av för faktorer på arbetsplatsen och hur påverkar dessa 
upplevelsen av motivation? 
 
Problemformulering 
 
 Aktuell studie avser att undersöka om de problemområden som vår uppdragsgivare i 
fråga vill belysa (trivsel, stöd, ersättning och egenkontroll), d.v.s. ekonomiska och 
psykosociala faktorer, kan förstås som en del av motivationen på den aktuella arbetsplatsen. 
Som teoriram för denna undersökning har vi valt att använda oss av Vrooms (1964) 
Expectancy Theory. Detta för att vi vill använda oss av en teori som både belyser 
individuella förväntningar kopplat till arbetsprestation och genom teoretiska 
bakgrundsvariabler förklarar relationen mellan tillfredsställelse, motivation och prestation. 
Vroom (1964) menar att människor inte enbart drivs utav monetära belöningar utan även 
psykologiska faktorer, som att kunna bidra till förbättringar, vara delaktig i beslutsprocesser 
och möjligheten att uppleva kontroll över sin arbetssituation. Även sociala faktorer, som 
möjlighet till interaktion med och acceptans av medarbetare sägs vara viktiga för 
tillfredsställelse i arbetssituationen och därmed även av betydelse för motivation. Då vi 
avser att belysa och förstå de aktuella problemområdenas påverkan på motivation, så passar 
Vrooms teori utmärkt eftersom denna lyfter betydelsen av både ekonomiska, psykologiska 
och sociala faktorer för upplevelsen av motivation. Vi avser att få en fördjupad förståelse för 
problemområdenas (trivsel, stöd, egenkontroll och ersättning) positiva och negativa inverkan 
på anställdas förväntningar att deras arbete skall vara organiserat på ett visst sätt. Något som 
i sin tur bidrar till huruvida de engagerar sig eller inte engagerar sig i sitt arbete. Samtidigt 
tror vi att den även kan förklara om andra aspekter i arbetssituationen kan bidra till att 
förväntningarna om positiva utfall kopplat till dessa ekonomiska och psykosociala faktorer 
(problemområdena). 
 

Syfte 

 Genom att få en fördjupad förståelse för vilka bakomliggande arbetsrelaterade 
aspekter som av de anställda associerar med problemområdena avser vi att ta reda på hur de 
anställda definierar respektive problemområde. Vårt syfte är att ta reda på hur ekonomiska 
och psykosociala faktorer kan påverka motivationen i filialerna som undersöks i aktuell 
studie genom att använda oss av Vrooms Expectancy Theory. 
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Frågeställning 
 
 Hur påverkar ekonomiska och psykosociala (trivsel, stöd, egenkontroll och ersättning) 
faktorer motivationen inom filialerna i en statlig myndighet? 
 
Arbetsmotivation 
 
 Att definiera begreppet arbetsmotivation innebär en komplicerad utmaning, då 
fenomenet i sig innefattar många olika aspekter. Pinder (2008) definierar motivation som ”a 
set of energetic forces both within as well as beyond an individual’s being, to initiate work-
related behavior and to determine its form, direction, intensity and duration” (Pinder, 2008 
s. 11). Ett pikant tillägg här är att ovanstående precisering av begreppet är ett resultat utav 
arbetet från en rad tunga namn inom motivationsforskningen, där bland andra Vroom (1964) 
figurerar som inspirationskälla. Denna definition indikerar att både inre och yttre aspekter 
påverkar motivationen att arbeta, men även att den varierar i riktning, styrka och 
varaktighet. Enligt Pinder (2008) utgör styrka en central plats i definitionen och härrör vid 
Vrooms idéer om konceptet kraft, vilket kommer att beskrivas närmare nedan. Vi kommer 
att förhålla oss till begreppet motivation dels utifrån ovanstående definition och dels utifrån 
Vrooms (1964) egna definition; “a process governing choises made by persons or lower 
organisms among alternative forms of voluntary activity” (Vroom, 1964, s. 6). Vi tolkar  
denna definition som representativ för hur Vroom ser på motivation utifrån Expectancy 
Theorys väsentliga koncept (valens, förväntan och kraft). Essensen anser vi vara relaterad 
till människors valmöjligheter och beskriver således processen individer går igenom när de 
står inför olika val. I kombination anser vi att ovanstående definitioner med fördel 
kompletterar varandra, eftersom den första hänvisar till arbetsmotivation som ett resultat av 
inre och yttre påverkande faktorer, medan den andra ger en mer djupgående redogörelse av 
inre aspekters påverkan på motivations. I studien kommer hänsyn även att tas till de 
närliggande begreppen tillfredsställelse och prestation vid undersökning av fenomenet 
arbetsmotivation.  
 
Expectancy Theory 
 
 Vrooms (1964) Expectancy Theory bygger på en förening av hedonistiskt tankesätt och 
kognitiv psykologi. Hedonism innebär ett antagande om att beteendens riktning påverkas av 
en strävan efter att uppnå ökad njutning och undvika smärta. Teorin i sin helhet belyser 
bakomliggande faktorer till motivation, vilka består av förväntningar, mål och individuell 
prestation, och försöker svara på frågan vad som påverkar individer och arbetsgrupper att 
engagera sig eller inte engagera sig i sina arbetsuppgifter. Vroom föreslår att människor 
motiveras att prestera för att nå ett mål, förutsatt att de kan se att denna prestation leder till 
att målet kan nås samt att målet är betydelsefullt för personen i fråga. Således lyfter teorin 
förslag till individuellt arbetsbeteende. Vroom lyfter tre koncept som ligger till grund för 
hans kognitiva motivationsteori, vilka består av Valence, Expectancy och Force (valens, 
förväntan och kraft). Modellen nedan (se figur 1) är en illustration av processen som vidare 
kommer att presenteras i detalj utifrån de huvudsakliga koncepten. 
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Figur 2. 

 

 
(Figur 2. Illustration av Vrooms (1964) Expectancy Theory). 
 
Konceptet Valens 

 Valens kan beskrivas som önskvärdheten eller motviljan en individ känner gentemot 
ett uppsatt resultat eller mål. Om individen föredrar att uppnå målet är det positivt valent och 
om hon föredrar att undvika det så är det negativt valent. Till exempel kan en befordran vara 
ett önskvärt, positivt valent, mål för en person. Att bli avskedad kan exempelvis vara ett 
utfall som vill undvikas, dvs. negativt valent. Vilket av flera möjliga alternativ av utfall 
individen väljer att engagera sig i är kopplat till preferenser, dvs. att hon väljer det utfallet 
som hon starkast föredrar att uppnå eller vill undvika (Vroom, 1964). Van Eerde och Thierry 
(1996) framhåller dock att stor del av annan forskning kopplat till den ursprungliga teorin 
har bortsett från det negativa värdet av valens. Detta innebär således att man har valt att inte 
se till den delen av beteendet som är kopplat till att undvika obehag, utan snarare har 
fokuserat på beteenden som är kopplade till en persons strävan efter att uppnå ökad njutning, 
som exempelvis dragningskraften gentemot ett önskat utfall. Föreliggande studie kommer att 
överväga båda riktningarna av valens, i likhet med Vrooms (1964) ursprungliga teori. 
Därmed möjliggörs beskrivningar av beteenden som verkar både för att eftersträva och 
undvika sannolika utfall, vilket är positivt i det avseendet att beteenden som i första anblick 
verkar ologiska ges en förklaring. Exempelvis då individer handlar på ett sätt som innebär 
ett negativt utfall för dem, så som att fortsätta arbeta under mycket dåliga 
arbetsmiljömässiga förhållanden. Förklaringen till detta skulle kunna ligga i att ovanstående 
utfall föredras framför att inte ha ett arbete att gå till över huvud taget. I sin beskrivning av 
valens är Vroom (1964) tydlig med att betona betydelsen av att inte ekvivalera valens 
(förväntad tillfredsställelse) och värde (faktisk tillfredsställelse) för att skilja mellan 
förväntan och verklighet. Det innebär att en student exempelvis under studietiden kan 
förvänta sig en högre tillfredsställelse i samband med examen än vad som i verkligheten 
visar sig vara fallet, vilket ändå motiverar oss att sträva efter utfallet. 
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Konceptet Instrumentalitet 

  Vroom (1964) menar att valensen av ett utfall kan uttryckas i termer av dess 
förväntade relation till andra utfall och deras valens. Detta kan sammanlänkas till konceptet 
instrumentalitet, som är en viktig del av konceptet valens. Instrumentalitet är länken mellan 
två utfall och kan beskrivas som graden en individ ser att ett uppnått resultat även leder till 
en önskat mål eller belöning. Det första utfallet (förstanivåsutfallet) behöver i sig inte ha 
någon förväntad tillfredsställelse kopplat till sig, utan antas istället kunna användas som 
verktyg för att uppnå nästa utfall (andranivåsutfallet). Exempel på detta kan vara då man 
som arbetstagare medvetet tar på sig extra arbetsuppgifter i syfte att senare få en 
lönehöjning. Handlingen att ta på sig mer arbete genererar ingen tillfredsställelse i sig, men 
förstanivåsutfallet, att faktiskt ansvara för mer arbete, blir då ett verktyg för att nå 
andranivåsutfallet, det vill säga lönehöjningen. 
 
 Instrumentaliteten graderas på en skala som skildrar individens antagande om 
förstanivåsutfallet är nödvändigt för att uppnå andranivåsutfallet eller inte. Skalan går från 
värdet +1 till -1 (Vroom 1964). Exempelvis är en student med värdet +1 säker på att 
handlingen att studera inför en kommande tenta leder till betyget godkänt. Har samma 
person däremot värdet -1 indikerar detta att personen i fråga ser att betyget godkänt med 
säkerhet kan nås utan själva handlingen att studera och att det dessutom är omöjligt att bli 
godkänd om studenten de facto väljer att studera. 
 
Konceptet Förväntan 
 
 Förväntan är enligt Vroom (1964) länken mellan ansträngning, handling och utfall. 
Förväntan innebär individens subjektiva övertygelse att en viss prestation kommer att leda 
till ett visst mål. Till exempel att chefen kommer att ge dig en befordran om du visar 
framfötterna och tar på dig extraarbete. Viktigt att understryka är att förväntan innefattar 
hela processen från prestation till mål och att detta speglar aspekter av individens 
uppfattning om både sin egen och andras förmåga och bidrag till att uppnå målet. I exemplet 
ovan kan detta innebära att du måste tro på att du har möjlighet att utföra det extraarbetet 
som du tagit på dig samt en chansning på att chefen kommer att uppmärksamma ditt initiativ 
och värdesätta det. Processen kan därmed bestå av en mängd slumpmässiga händelser och 
prestationen innebär därför ett risktagande, då det är omöjligt att veta om det förväntade 
målet kommer att uppnås eller inte. 
 
 Individens förväntan att en handling inte kommer eller kommer att leda till ett 
specifikt utfall beskrivs enligt teorin genom en mätskala. Denna sträcker sig från värdet 0, 
som innebär att man inte förväntar sig att prestationen leder till målet, till 1, som således 
innebär att man med säkerhet tror att prestationen leder till målet.  
 
 Skillnaden mellan förväntan och instrumentalitet bör enligt Vroom (1964) noteras. 
Den första är en handling-utfalls association medan den andra är en utfalls-utfalls 
association. En handlings-utfalls association, dvs. förväntan, innebär således hur starkt 
individen tror att en handling leder till önskat utfall. Detta kan exempelvis innebära 
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säkerheten en student känner att studier inför en tenta kommer att leda till ett godkänt betyg. 
En utfalls-utfalls association, dvs. instrumentalitet, handlar snarare om sannolikheten 
individen känner inför att förstanivåsutfallet ”godkänt betyg” kommer att leda till målet 
examen, eller att en examen kommer att leda till ett framtida jobb. 
 
Konceptet Kraft 
 
 Kraft, eller motivationskraft kan enligt Vroom (1964) beskrivas som individens 
engagemang att genomföra en viss prestation eller handling. Kraften är en produkt av 
individens valens och förväntan. Om individen väljer att engagera sig i en specifik uppgift är 
alltså detta ett resultat av graden av förväntan att utförandet av uppgiften (prestationen) 
kommer att leda till ett visst mål och graden önskvärdhet att uppnå detta mål. 
 
Figur 3. 
 

 
(Figur 3. Kraftmodellen utifrån Vrooms (1964) teori). 
 
 Till exempel kan man tänka sig att en person är motiverad att ta på sig extra 
arbetsuppgifter om hon tror att detta kommer att leda till en framtida befordran. Individens 
önskvärdhet (valens) att få en befordran samt hennes förväntan att handlingen att ta på sig 
extra arbetsuppgifter kommer att leda till en befordran, påverkar den kraftansträngning 
(engagemang) som hon lägger i prestationen. 
 
 Prestation måste i sin tur förstås i termer av preferenser och behov och kan anses vara 
en direkt funktion av individens motivation (kraft) att prestera effektivt. Preferenser  kan 
förklaras som olika valmöjligheter och personens attraktion, behov eller förväntningar i 
förhållande till dessa. Motivationen att prestera effektivt påverkas av tillfredsställelsen med 
arbetssituationen, individens förmåga att utföra uppgiften samt dess relevans för personen i 
fråga. Tillfredsställelse med arbetssituationen påverkas bl.a. av tillsyn/ledning, arbetsgrupp, 
arbetsinnehåll och befordringsmöjligheter. Vroom lyfter även lön, social interaktion och 
social status som betydelsefulla för tillfredsställelse, som i sin tur har betydelse för 
prestation. Således spelar sambandet mellan ekonomiska och psykosociala faktorer och 
arbetstagares tillfredsställelse också en väsentlig roll i arbetstagarens upplevelse av 
motivation (Vroom, 1964).  
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Tidigare Forskning  
 
 Nedan presenteras ytterligare teorier och studier som anses vara av betydelse och bidra 
med nya insikter för motivationsämnet samt kompletterar med förståelse för den data som 
samlats in.  Bland annat lyfts Adams (1963) equity theory som kan ses som ett komplement 
till Expectancy Theory genom att den kan förklara varför människor presterar olika mycket 
inför olika uppgifter. Vidare belyses även Deci och Ryans (2000) och Herzbergs m.fl (1993) 
syn på motivation utifrån ett inre och yttre perspektiv. 
 
 Vroom (1964) framhåller att tillfredsställelse och valens är varandras motsvarigheter. 
Termen tillfredsställelse och arbetsattityd används vanligtvis som korresponderande med 
varandra, då båda uttrycks som känslomässiga riktningar kopplat till individens arbetsroll. 
Positiva och negativa attityder till arbetsrollen i sin tur motsvarar tillfredsställelse och 
missnöje, något som talar emot Herzberg m.fl. (1993) two factor theory. Herzbergs m.fl. 
teori lyfter tillfredsställelse och missnöje som interna och externa faktorer kopplat till 
individen och arbetssituationen, vilka utvecklas nedan, som kan liknas vid inre och yttre 
motivation.  
 
 Gällande inre motivation är Deci och Ryan två tunga namn som är starkt kopplade till 
studier rörande detta ämne. Deras self determination theory (SDT) skiljer mellan olika typer 
av motivation, baserat på de olika orsaker och mål som ger upphov till att en människa begår 
en handling. Den grundläggande skillnaden ligger mellan inre motivation och yttre 
motivation. Inre motivation härrör till uppgifter som utförs på grund av att de upplevs som 
genuint roliga och intressanta för individen i fråga. Många gånger fordras dock mer än en 
inhyst inre motivation hos individen för att arbetsrelaterade uppgifter skall verkställas, 
specifikt i arbetsuppgifter som personen i fråga finner mindre intressanta eller tilltalande. 
Extern stimulans uttrycks ofta i form av exempelvis monetär belöning och refereras i teorin 
ihop med begreppet yttre motivation, vilket således innebär att individen utför en uppgift 
enbart med avsikten att erhålla en extern belöning av något slag och står därmed i kontrast 
till inre motivation (Deci & Ryan, 2000). 
 
 Likt Vroom (1964) belyser också Deci och Ryan (2000) betydelsen av att åskådliggöra 
bakomliggande faktorer och krafter som bidrar till samt undergräver respektive form av 
motivation. Exempelvis kan en inre motiverad personalstyrka vara kreativ och villig att lära 
sig nya uppgifter. Yttre motivation kan delas upp i olika sorter, varav vissa kan uppfattas 
som mer motiverande än andra. Att ha en förståelse för skillnaden mellan dessa har 
betydelse för arbeten där personalstyrkan inte enbart består av inre motiverade arbetstagare, 
vilket är vanligt förekommande. Att man som anställd ser ett värde i att nå mål som kopplas 
till yttre motivation, kan enligt Deci och Ryan (2000) i sig aktivera en inre motivation 
(drivkraft). Att studera inför en tentamen är ett bra exempel på detta. Studenten kan studera 
flitigt för att undvika sanktioner exempelvis i form av besvikna föräldrar. Det är också 
möjligt samma student engagerar sig i sina studier på grund av att hon ser värdet i att hårt 
arbete idag kommer att främja framtida karriärval, något som också ligger i linje med 
Vrooms (1964) ovan nämnda koncept om valens, förväntan och kraft. Det vill säga att 
prestationen att studera är ett resultat av studentens förväntan att prestationen, dvs. att 
studera inför tentamen, leder till målet att undvika besvikna föräldrar (förstanivåsutfallet) 
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och valensen (graden av attraktion) till målet. Komponenterna förväntan och valens i 
exemplet ovan kommer att påverka individens motivation att prestera (kraft). Deci och Ryan 
(2000) menar att studenten i båda fallen är yttre motiverad. Skillnaden ligger dock i 
upplevelsen av kontroll, vilken beskrivs som graden av autonomi i en given situation, som i 
sin tur påverkar huruvida uppgiften kan internaliseras och integreras att bli en del av 
individens själv. Det vill säga att graden av självbestämmande som personen upplever 
kommer att medföra att uppgiften kan konverteras till att bli en del av individens självbild, 
vilket i sig genererar en inre motivation även om målet personen strävar efter är separerat 
från själva uppgiften som utförs. 
 
 Begreppet autonomi eller egenkontroll lyfts även av Rubenowitz (2004), men då som 
en av flera faktorer karaktäristiska för en god psykosocial arbetsmiljö. Han syftar då till att 
man som anställd ska ha viss möjlighet att själv bestämma över arbetstakt och upplägg, 
vilket skall medföra mindre sjukfrånvaro, större engagemang och tillfredsställelse bland 
medarbetarna på arbetsplatsen. Något även Vroom (1964) belyser då han nämner att 
möjligheten för anställda att delta i beslutsfattningsprocessen påverkar deras produktivitet, 
motivation och arbetstillfredsställelse. Därutöver nämns ytterligare faktorer som exempelvis 
att överordnade är arbetstagarinriktade, ger feedback, är stöttande och omtänksamma samt 
tar hänsyn till sina underställdas känslor och behov som viktiga komponenter för en 
tillfredsställd, motiverad och produktiv arbetsstyrka.  Gällande produktivitet understryks att 
denna ökar i grupper med god sammanhållning och att anställdas prestation att öka 
produktiviteten till viss del påverkas av dennes attraktion till gruppen.  
 
 Således tolkar vi att Vroom även belyser god solidaritet och goda relationer som 
viktiga aspekter för motivationsprocessen på arbetsplatsen. Vilket också Rubenowitz (2004) 
bekräftar som viktiga funktioner för en god psykosocial arbetsmiljö. Han lyfter då faktorerna 
god arbetsgemenskap och ett positivt arbetsklimat, där det förstnämnda berör det faktum att 
det på arbetsplatsen bör finnas bra förutsättningar för trivsel och interaktion medarbetare 
emellan. Ett positivt arbetsklimat menar Rubenowitz är ett resultat av att samarbetet mellan 
över- och underordnade är öppet med ”högt till tak”. En aspekt som dessutom lyfts av 
Hammer et al. (2004), då de menar att faktorer av social och mellanmänsklig natur är 
avgörande för den psykosociala arbetsmiljöns utveckling samt att denna är ett resultat av 
både informell och formell samverkan medarbetare emellan, liksom mellan ledning och 
medarbetare. Genom dessa interaktioner uppkommer en uppsättning normer som sedan styr 
de anställdas beteenden, attityder och relationer till varandra och till arbetsplatsen. Något 
som påverkar anställdas motivation att fortsätta arbeta och utvecklas. Med den psykosociala 
arbetsmiljön avses därmed sociala och psykologiska faktorer som människor upplever på 
arbetsplatsen. Begreppet har kommit att bli en vanligt förekommande komponent över ett 
brett spektrum av studier, där vissa fokuserar specifikt på arbetsuppgifters olika karaktär, 
medan andra antar ett bredare perspektiv som även innefattar sociala och ekonomiska 
faktorer (Hammer et al. 2004). 
 
Sambandet mellan motivation och monetär belöning 
 
 Vrooms Expectancy Theory har enligt Sturman (2006) i flera sammanhang använts 
som grund till lönesättningsplaner med avsikt att öka prestation. I sin studie om kopplingen 
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mellan lön och prestation framhåller han belägg för att löneökningar baserat på förtjänst har 
positiv effekt på framtida prestation och att denna påverkan ökar prestationen avsevärt mer 
än till exempel bonusar baserat på procentökning. Som tidigare nämnts konstaterar även 
Vroom (1964) att lön tillsammans med mer arbetssituationsbaserade komponenter är 
bidragande faktorer till upplevelsen av arbetstillfredsställelse och därmed också en faktor 
som påverkar anställdas motivation att arbeta. Judge, Piccolo, Podsakoff, Shaw och Rich 
(2010) lyfter motivation och lön som stående i en given relation, medan de menar att 
förhållandet mellan lön och tillfredsställelse är mer komplext och inte helt självklart. I sin 
metaanalys om förhållandet mellan lön och tillfredsställelse lyfter de bevis som talar både 
för och emot denna relation. Med bl.a. Helsons adaptation level theory i åtanke, dvs. att 
människors välbefinnande är anpassningsbart, skiftande och beroende av erfarenhet och 
stimuli, konkluderar de att människor skulle tjäna på att värdesätta andra egenskaper i valet 
av arbete än hög lön. Exempelvis talar de här om inre arbetsegenskaper och 
ledarskapsbeteenden, vilket också ligger i linje med Vrooms (1964) ovan nämnda faktorer 
för tillfredsställelse. Således bör monetär ersättning endast ses som en av flera faktorer som 
bidrar till anställdas upplevelse av tillfredsställelse, vilket av Vroom också är en faktor i sig 
som påverkar motivationen på arbetsplatsen. Resonemanget kring prestation och 
förhållandet mellan prestation och lön kan höjas ytterligare en dimension genom att beakta 
Adams equity theory (1963). Teorin reflekterar antagandet att människor eftersträvar att 
upprätthålla en rättvis lön i förhållande till sina insatser och i jämförelse med andra, vilket i 
slutändan påverkar deras beteende på arbetsplatsen (Sturman, 2006; Vroom, 1964). 
 
 I sin presentation av equity theory lyfter Adams (1963) de psykologiska aspekterna 
bakom orättvisa och dess komplexa relation till beteende. För att förstå konceptet orättvisa 
menar Adams att man även måste förstå relationen mellan insatser och utfall och huruvida 
människor uppfattar denna relation som balanserad eller inte. En insats innebär främst en 
individs ansträngningsnivå på arbetet, för vilken hon förväntar sig en rättvis avkastning. 
Insatser kan även innefatta faktorer som förmåga, utbildning, intelligens, skicklighet, ålder, 
kön, bakgrund och social status. Utfall tar sig i uttryck i form av lön, inre belöningar, 
förmåner, arbetsstatus och statussymboler samt informellt och formellt sanktionerade 
belöningar. Orättvisa uppstår när individer jämför sina insats-utfalls relationer med andra i 
omgivningen och upptäcker att det existerar en obalans eller om arbetstagaren anser att hon 
bidrar med en relevant insats för utbytet som är ovidkommande för arbetsgivaren. Adams är 
noggrann med att belysa att utbytet mellan arbetsgivare och arbetstagare inte nödvändigtvis 
måste vara en ekonomisk fråga för arbetstagaren. När en individs uppfattning om sina 
arbetsinsatser och utfall står i en psykologisk motsatsrelation till upplevelsen av andras 
bidrag uppstår känslor av orättvisa. Känslorna uppstår oavsett om obalansen är till personens 
fördel eller nackdel. I båda varianterna skapas dissonans som individen vill reducera. Det 
omvända gäller om individen upplever att infall-utfalls relationen med referenspersonen 
matchar. Detta gäller även om upplevelsen av att bådas insatser är större än exempelvis 
lönen de erhåller, eller om referenspersonens höga ansträngning ger hög lön i jämförelse 
med individens låga ansträngningsnivå och låga lön. Det sistnämnda menar Adams (1963) 
resulterar i rättvisa. Vidare understryker Adams betydelsen av reduktion av dissonans och 
hänvisar till kvasiexperimentella bevis i sin artikel om när orättvisa reduceras så ökar 
individuell produktivitet. Han lyfter ett antal olika tillvägagångssätt för detta, vilka 
inkluderar diverse kompensationsförslag för att återskapa balans. Exempel på detta är att öka 
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ansträngningsnivån eller kvalitén på sitt arbete alternativt det omvända vid motsatt 
förhållande. Ett annat förslag är uppsägning eller den lite mindre drastiska varianten att 
ändra referensperson. 
 
 I ett löneperspektiv menar Adams (1963) således att det uppstår en sorts normativ 
förväntning av vad som är en rimlig ersättning för en given arbetsinsats. Rättvisa uppstår 
därmed när ansträngning och ersättning ligger i linje med varandra och mellan en själv och 
ens referensperson. För stor diskrepans innebär därmed en upplevd orättvisa och individen 
motiveras därmed att anpassa sin ansträngning så att arbetsinsats och ersättning 
överensstämmer och därmed också upplevs som rättvis. Processen kan jämföras med 
Vrooms (1964) Expectancy Theory. Om individen inte ser att hennes prestation kan leda till 
ett önskvärt resultat, så är sannolikheten stor att hon inte kommer att välja att engagera sig i 
uppgiften, alternativt anstränga sig mindre. Ur ovan presenterade löneperspektiv kan detta 
förklara varför anställdas inställning till arbetet och beteende varierar beroende på huruvida 
de är nöjda med sin ersättning eller inte. Personal som ser att deras prestation är 
instrumentell för den förväntade ersättningen, upplever därmed en större tillfredsställelse i 
detta avseende, vilket enligt Vroom är en faktor som påverkar motivationen att arbeta. 
 
 Sambandet mellan motivation, tillfredsställelse är även något Herzberg, Mausner och 
Bloch Snyderman (1993) intresserat sig för. I detta sammanhang står lönemässig 
tillfredsställelse inte i en direkt relation till motivation. Dock är det en grundläggande faktor 
till att missnöje inte ska spira. Likt Vroom (1964) menar Herzberg m.fl. (1993) att lön är en 
av flera faktorer som står i relation till huruvida personalen kan bli tillfredsställd eller inte. 
Dock har de, som ovan nämns, olika perspektiv på hur man ska se på tillfredsställelse. Lön 
tillhör gruppen hygienfaktorer, vilken är en av två samlingar faktorer som påverkar 
anställdas slutgiltiga arbetsinsats. Den andra gruppen kallas motivatorer, vilken Herzberg 
m.fl. menar består av anställdas upplevelse av motivation. Motivatorer är ett resultat av att 
arbetsplatsen tar hänsyn till faktorer som ger upphov till inre motivation, som exempelvis 
eget ansvar. Värt att belysa här är Herzbergs m.fl. betoning på arbetsuppgifters utformning, i 
det avseende att de ska ge upphov till inre motivation samt de externa faktorerna på 
arbetsplatsen, vilka förutom lön bland annat är kopplat till en god arbetsmiljö. Poängen är att 
dessa två aspekter, eller gruppfaktorer tillsammans påverkar personalens arbetsinsats. 
Således är det vid studier av motiverande faktorer på arbetsplatsen väsentligt att beakta 
mångfalden av influerande aspekter. Att ha en förståelse för sambandet mellan individens 
subjektiva upplevelsemässiga sida och dess relation till arbetsmiljömässiga och psykosociala 
faktorer på arbetsplatsen är utifrån ovanstående studiers resonemang en fördel när man 
närmar sig fenomenet motivation. 
 
Kritik 
 
 En eventuell begränsning av Vroom (1964) Expectancy Theory presenteras bland 
andra. av Wabba och House (1974) där de pekar på den aspekten av teorin som rör dess 
förmåga att förutsäga beteenden. Dock stöds denna aspekt i sig genom granskningen i stort. 
Men däremot belyses det faktum att mätresultaten är inkonsekventa studierna emellan. 
Exempelvis varierar förutfattad validitet i de multipla regressionskoefficienterna mellan .72 
för arbetstillfredsställelse (Michel & Albright, 1971 refereras i Wabba  & House 1974) till 
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det låga värdet av .11 i förutsägelse i arbetsprestationer (Lawler & Porter 1967 refereras i 
Wabba  & House 1974). Gällande de huvudsakliga koncepten i teorin anses de komplexa, 
svåra att applicera och lättmottagliga för olika tolkningar (Van Eerde & Thierry, 1996; 
Wabba & House, 1974). Värt att notera är det faktum att teorin fokuserar på människors val 
till arbetsmässigt beteende och att empirisk forskning som bygger på detta bortser från de 
implicita rationella antagande som ligger bakom detta val av beteende (Wabba & House 
1974). Även Pinder (2008) belyser att empirisk forskning kan ha fel och lyfter att en stor del 
av den kritik som riktats mot teorin själv misslyckats att upprepa metodiken som den från 
början var avsedd. Den kanske vanligaste problematiken i detta sammanhang rör inomfall-
och mellanfallsanalys, vilket också är aktuellt i föreliggande studie. Vrooms (1964) modell 
fokuserar på individuell kraft i förhållande till andra krafter inom individen, vilket enligt 
teorin bör mätas genom en inomfallsanalys. Användning av mellanfallsanalys innebär 
således att man enbart mäter mängden variation i en grupp, vilket alltså inte är avsikten med 
teorins ursprungliga tanke om metodval (Van Eerde & Thierry, 1996). Något som enligt 
Pinder (2008) kommit att kallas ”the between/whithin issue”. 
 

Metod 
 
Kunskapsanspråk och metodologiska utgångspunkter  
 
 Kvalitativ forskningsintervju som metod syftar till att man vill förstå levnadsvärlden 
utifrån informantens synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att använda intervjuer 
som metod kan man se på kunskapsproduktion utifrån två olika perspektiv. Kvale och 
Brinkmann illustrerar detta genom att använda sig av Rubins vas som metafor för hur 
kunskap konstrueras och vilka som konstruerar den. Kunskap kan förklaras som en produkt 
av den mellanmänskliga interaktionen. Den kan därmed ses som antingen  konstruerad i 
samspelet mellan intervjupersonen och intervjuaren, eller så kan fokus utgöra vasen som 
symboliserar den kunskap som byggts upp av detta samspel. I föreliggande studie är detta en 
fördel eftersom vi är intresserade av att få fram intervjupersonernas definitioner av aktuella 
problemområden för att sedan förklara den kunskapen som samlats i ”kunskapsvasen” till 
aktuell teoriram. Utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning om intervjun som en 
social produktion av kunskap (kunskapsproducerande aktivitet) blir det dels tydligt hur 
intervjudeltagarnas erfarenheter färgar intervjuprocessen och dels hur den mellanmänskliga 
interaktionen mellan forskare och intervjuperson fungerar som en spegel dem emellan. Detta 
medför att ett krav på medvetenhet hos forskaren om dessa aspekter, eftersom de färgar den 
kunskapen som växer fram under processen. 
 
 Eftersom författarna bl.a. beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en 
kunskapsproducerande aktivitet, leder detta in på frågan om vad kunskap är och hur man 
närmar sig detta, dvs. filosofin om epistemologi. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter två 
metaforer, malmletaren och resenären, vilka representerar två olika epistemologiska synsätt. 
Malmletaren symboliserar given kunskap på ett sätt som liknar ett kvantitativt 
metodförfarande, där forskaren genom olika procedurer (t.ex. dataprogram) urskiljer 
objektiv fakta och letar efter ”ren kunskap”. Resenären däremot konstruerar kunskap genom 
informanternas berättelser, vilket leder till ny kunskap och kan leda till nya förhållningssätt 
som omformar tidigare kunskap. Föreliggande studie har en deskriptiv ansats att dels utifrån 
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resenärens perspektiv beskriva intervjupersonernas berättelser om deras situation på 
arbetsplatsen och dels förklara dessa berättelser utifrån en given teoriram (Expectancy 
Theory). Den teoretiska ramen  var dels en  utgångspunkt för intervjuguiden och dels för vår 
analysmodell. Vi har även sökt mönster i det insamlade materialet, vilket har varit analytiskt 
intressant framförallt i relation till de kategorier som utgör rubriken Konsekvenser av 
problematiken i kategori 2 under resultatdelen i aktuell studie. Således utgör vårt 
metodförfarande en s.k. abduktiv metod, vilken innebär en växelverkan mellan teori och 
empiri. Fördelen med detta är att vi kan kombinera informanternas upplevda berättelser med 
en teoretisk förståelse. På så sätt skapas en helhetsbild som beskriver de anställdas 
arbetssituation utifrån ett nyanserat perspektiv. En nackdel skulle dock kunna vara att vi inte 
fullt ut använt oss av resenärens ”öppna” förhållningssätt eftersom vår kunskap delvis 
färgats utifrån en given teoriram. 
 
Deltagare 
  
 Gällande urvalet av informanter avsåg vi att intervjua drygt hälften av arbetsstyrkan 
inom respektive filial (A och B), vilket sammanlagt blir drygt tio personer. Genom 
sektionens ledning informerades respektive filials totala arbetsstyrka om kommande studie 
och frivilliga lämnade sitt intresse.  
 
 Grupp 1 med tillhörighet i filial B bestod av en jämn fördelning mellan kvinnliga och 
manliga deltagare, dvs. intervjupersonerna bestod av tre kvinnor och två män. 
Intervjupersonernas arbetsuppgifter innebar olika befogenheter. Den totala genomsnittliga 
anställningstiden inom filialen för grupp 1 var 26.4 år. Medelåldern var 54.6 år.  
 Grupp 2 med tillhörighet i filial A bestod däremot i majoritet av manliga deltagare, 
dvs. intervjupersonerna bestod av tre män och en kvinna. Var och ens arbetsuppgifter 
innefattade motsvarande befogenheter. Den totala genomsnittliga anställningstiden inom 
filialen för grupp 2 var 18.75 år. Medelåldern var 53.5 år. 
 
Instrument 
 
 Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades utifrån två aspekter. Dels i avseende till den 
teoretiska referensram vi valt att belysa, med bakgrund i Vrooms (1964) Expectancy Theory 
och dels till de problemområden som lyfts av sektionen i fråga (trivsel, stöd, egenkontroll 
och ersättning). Layoutmässigt delades formuläret in i fyra teman där respektive avsnitt 
kopplades till frågor, avsedda att undersöka Expectency Theorys koncept (förväntan, valens 
och instrumentalitet) mot bakgrund i de fyra, av sektionens personal prioriterade 
problemområdena trivsel, stöd, egenkontroll och ersättning. Intervjuguidens respektive 
avsnitt tilldelades därmed ett tematiskt arbetsmiljömässigt mål, exempelvis utgjorde avsnitt 
ett temat och målet egenkontroll. Samtliga frågor inom denna del formulerades därmed i 
avseende att studera intervjupersonens valens, förväntan och instrumentalitet till det uppsatta 
målet egenkontroll. På samma vis utgjorde avsnitt två temat och målet stöd, avsnitt tre 
tilldelades målet och temat trivsel och avsnitt fyra fokuserade på frågor med temat 
ersättning. Den inbördes ordningen valdes med avsikt att på ett så smidigt sätt som möjligt 
“lära känna” intervjupersonerna. Genom att börja tala om ett område som vi hoppades på 
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inte skulle vara för känsligt var avsikten att sen gradvis komma in på de ämnen som vi tror 
kan uppfattas svåra att tala om med okända personer.  
 
 Frågorna konstruerades på ett sätt som innebär en definiering av problemområdena, 
men även för att undersöka temat och därmed målets valens, förväntan och instrumentalitet. 
Nedan följer exempel på frågor för respektive tema.  
 
Exempel på en definieringsfråga kunde se ut som följer: Vad innebär stöd för dig i ditt 
vardagliga arbete? (Definiering) 
 
Tema 1. Mål att uppnå, egenkontroll: 
Vad har du möjlighet att själv styra över när det gäller dina arbetsuppgifter? (Förväntan) 
 
Är det viktigt med varierande arbetsuppgifter för dig? Varför? 
Av de exempel du just nämnde, vilken/vilka betyder mest för dig? (Instrumentalitet och 
Valens) 
 
Tema 2. Mål att uppnå, stöd: 
Vad innebär stöd för dig i ditt vardagliga arbete? (Förväntan) 
Av det du just sa - vad är mest önskvärt/viktigast? (Instrumentalitet och Valens). 
 
Tema 3. Mål att uppnå, trivsel: 
Berätta vad som är viktigt för dig för att du ska trivas på din arbetsplats. 
(Instrumentalitet och Valens) 
Anstränger sig den här avdelningen för att skapa trivsel på arbetsplatsen? (Förväntan) 
 
Tema 4. Mål att uppnå, ersättning: 
Om vi sätter lönen i relation till de andra områdena som vi redan diskuterat - Vad är 
viktigast? Varför? 
Hur stor är sannolikheten att detta kommer att förbättras? (Instrumentalitet och Valens) 
 
Vet du varför du får den lönen du får? (Förväntan) 
 
Procedur 
 
 Sammantaget bygger vår empiri på nio semistrukturerade intervjuer vilka utfördes 
under två olika dagar.  Tanken var från början att tio medarbetare skulle delta under 
intervjuerna. En intervjuperson föll dessvärre bort och kunde tyvärr inte ersättas. De nio 
intervjupersonerna delades upp i två separata grupper efter deras filialtillhörighet, grupp ett 
(filial B) som bestod av fem intervjupersoner och grupp två (filial A) som bestod av fyra 
intervjupersoner. Intervjuerna genomfördes under två dagar på respektive filials arbetsplats. 
Det kan argumenteras att nio intervjuer eventuellt utgör ett lågt antal informanter. Dock är 
detta beroende av studiens omfattning samt generaliseringsområde. I förevarande studie är 
empirin avsedd att generaliseras till en arbetsplats där antalet medarbetare är det dubbla i 
jämförelse med antalet intervjupersoner. Man kan tänka sig att i de fall antalet anställda hade 
vart fler eller om arbetsplatsen vart större så hade även antalet informanter rimligtvis också 
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behövt vara fler. Därav anser vi att antalet informanter i aktuell studie är tillräckligt många 
för att representera avsedda filialer. En viktig aspekt som här också bör tilläggas är det 
faktum att samtliga intervjupersoner har lång och gedigen erfarenhet av organisationen i 
fråga och har under intervjuerna därav delgivit djupgående beskrivningar genom ett 
tidsperspektiv som inte vart möjligt utan just denna arbetslivserfarenhet. Det fanns tyvärr 
ingen möjlighet att intervjua deltagarna på neutral plats, eftersom de arbetar i en hektisk 
miljö där de hela tiden behöver vara tillgängliga vid behov. Vi är medvetna över hur denna 
aspekt kan spela in på vårt resultat. Dock bör nämnas att samtliga intervjuer utfördes i ett 
separat rum, där vi hade möjlighet att samtala ostört. Endast en intervju blev avbruten av 
misstag. I samtliga intervjuer följde vi intervjuguidens huvudfrågor, för att hålla en röd tråd 
genom samtalet. Följdfrågorna varierade något och avgjordes efter respektive 
intervjupersons svar. Deltagarna var dock oerhört samstämmiga i sina svar, vilket resulterade 
i att majoriteten av de följdfrågor som i de första intervjuerna var spontana närmast blev 
rutinfrågor på resterande intervjuer. Efter varje intervju, som varade mellan 50 och 80 
minuter avvarades 15-20 minuter för sammanfattning av vår samlade upplevelse. Likaså 
utnyttjades cirka en timma på slutet av dagarna för att summera helhetsintrycket av samtliga 
intervjuer och notera observationer, samband och avvikelser. 
 
Transkribering 
 
 Samtliga nio intervjuer transkriberades till sammanlagt 119 sidor text. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant med hänsyn till pauser, hummande, betoningar och suckar. Även 
kroppsspråk som hade observerats under intervjun transkriberades vid behov. Både 
ljudfilerna och dokumentet kommer att sparas i fem år men kommer inte att redovisas i 
arbetet av etiska skäl och med hänsyn till anonymiteten. 
 
Kodningsschema 
 
 Vi har som tidigare nämnts valt att använda oss utav ett abduktivt metodförfarande, 
vilket innebär att vi har  undersökt relationen mellan teori och empiri och utifrån detta låtit 
förståelsen växa fram efter hand. Detta innebär att vi dels utifrån de transkriberade 
intervjuerna skapat en ny förståelse kring faktorer som påverkar motivationen på 
arbetsplatsen och dels undersökt relationen mellan kategorierna och Expectency Theory. 
Gällande kodning och kategorisering menar  Kvale och Brinkmann (2009) att  detta länge 
använts inom det samhällsvetenskapliga området i syfte att analysera texter. Skillnaden 
mellan kodning och kategorisering, menar de, är att det förstnämnda innebär att man 
identifierar textstycken av relevans och kopplar dessa till ett eller flera nyckelord. Det senare 
innebär däremot att man systematiskt skapar begrepp och därmed kategoriserar dessa 
utvalda nyckelord. 
 
 Steg ett i kodnings-och kategoriseringsarbetet av de transkriberade intervjuerna var att 
systematiskt gå igenom texterna med vår huvudsakliga forskningsfråga i åtanke; ”Hur 
påverkar ekonomiska och psykosociala (trivsel, stöd, egenkontroll och ersättning) faktorer 
motivationen inom respektive filial i en statlig myndighet?”, eftersom denna även belyser de 
fyra arbetsmiljömässiga problemområden de anställda lyft utifrån 
medarbetarundersökningen (NMI). I steg två bortsåg vi från vår teoretiska referensram och 
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försökte med nya ögon koda samt kategorisera nyckelord som på olika sätt beskrev de 
anställdas aktuella situation. Detta gjorde vi genom att försöka identifiera faktorer som 
genom informanternas beskrivningar förklarade deras upplevelse av arbetssituationen. På så 
sätt uppmärksammades mönster och meningsbärande enheter som var återkommande i 
intervjupersonernas berättelser och som var beskrivande för arbetssituationen utifrån deras 
perspektiv. Ganska snart blev det tydligt att beskrivningarna i huvudsak följde två olika 
mönster, vilka kategoriserades och namngavs. Dessa illustreras nedan i Kategori 1 (se tabell 
1) och Kategori 2 (se tabell 2) och kopplades sedan till den utvalda teoriramen, vilken 
presenteras i en analysmodell (se figur 3) och utgör en del av Diskussionen. 
 
 Vi valde att presentera de två filialernas resultat gemensamt efter att vi insett att 
beskrivningarna från respektive filial representerade samma typ av grundproblematik på 
båda arbetsplatserna. Med andra ord var intervjupersonernas beskrivningar generellt sett 
mycket lika varandra. Det fanns viss avvikande information i de berättelser som härrör vid 
konflikter inom respektive filial. Kärnan i konflikterna var dock den samma, men de 
uttrycktes på olika sätt.   
 
 Kategori 1 (se tabell 1) utmärker de bitar med arbetet som informanterna beskrev i mer 
positiva ordalag under intervjuerna och kallas därmed “Faktorer som bidrar till motivation 
på arbetsplatsen”. Kategori ett innehåller tre underkategorier (Yrkesstolthet, Gemenskap och 
Egenkontroll) och sammanlagt fem faktorer (Roliga arbetsuppgifter, Att vara en del av 
rättsprocessen, Bra sammanhållning inom subgrupper, Social interaktion och Möjlighet att 
lägga upp arbetsdagen själv).  
 
 I kategori 2 (se tabell 2) präglas samtliga underkategorier av vad som kan uppfattas 
som ett missnöje som tog sitt uttryck på olika sätt på arbetsplatsen, både i praktisk och 
känslomässig mening. Således kallas den kategorin “Faktorer som reducerar motivation på 
arbetsplatsen”. Kategori 2 innehåller även den tre underkategorier (Otillräckligt ledarskap, 
Frekventa förändringar och Bristfällig kommunikation), med tillhörande sex faktorer 
(Osynlig ledning och Högre ledning, Omorganisering och chefsbyte, Ändrade arbetsrutiner, 
Avsaknad av information och dialog, Hög arbetsbelastning samt Missnöje med monetär 
belöning). 
 

Resultat 
 
 Utifrån det analyserade transkriberingsmaterialet skapades två kategorier med 
underkategorier som presenteras nedan. De citat som är uttagna till resultatdelen valdes ut 
efter vad som ansågs lämpligt för att beskriva och tydliggöra information som kommit fram 
under intervjuerna. Citaten beskriver både åsikter som delades av flera deltagare men även 
känslor och tolkningar som var mer subtilt uttryckta. Citaten valdes också ut med hänsyn till 
att ingen person skulle kunna identifieras. 
 
 Faktorerna representerar de nyckelord som identifierats under kodnings–och 
kategoriseringsarbetet och därmed ansågs vara beskrivande för hur informanterna upplevde 
sin arbetssituation. Underkategorierna representerar de begrepp som sammanfattar dessa 
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meningsbärande enheter. Kategorierna förankras teoretiskt och sammanfattar två riktningar 
som underkategorierna tagit, att bidra till eller reducera motivation.   
 
Kategori 1. Faktorer som bidrar till motivation på arbetsplatsen 
 
 Kodningsschemat nedan (se tabell 1) illustrerar den första kategorins (Faktorer som 
bidrar till motivation) underkategorier (Yrkesstolthet, Gemenskap, Egenkontroll) med 
tillhörande faktorer. Dessa faktorer kan generera inre motivation och beskrivs av 
informanterna som positiva komponenter av problemområdena trivsel, stöd och 
egenkontroll. 
 
Tabell 1. 
 
1.1 Yrkesstolthet 1.2 Gemenskap 1.3 Egenkontroll 
Roliga arbetsuppgifter Bra sammanhållning inom 

subgrupper  
Möjlighet att lägga upp 
arbetsdagen själv 

Att vara en del av 
rättsprocessen 

Social interaktion  

(Tabell 1. Faktorer som bidrar till motivation på arbetsplatsen). 
 

1.1 Yrkesstolthet 

 En framträdande faktor som tydligt speglades i intervjupersonernas positiva 
associationer till arbetssituationen valdes att benämnas som Yrkesstolthet. Denna faktor 
innefattade de delar av arbetet som beskrevs som roliga och viktiga. Att ha Roliga 
arbetsuppgifter beskrevs både explicit och implicit i utsagorna och står som samlingsnamn 
för alla positiva associationer till arbetets innehåll, utformning och utförande. De mer latenta 
beskrivningarna uttrycktes som att ha stimulerande och varierande arbetsuppgifter och att 
trivas och ha kul på jobbet. 
 
 Det tydligaste beskrivningsmönstret kring yrkesstolthet manifesterades som Att vara 
del av rättsprocessen och uttrycktes hos samtliga som en betydelsefull del av arbetet, vilket 
citatet nedan illustrerar. 
 
”Ja, det är nog att hantera ärendet på ett korrekt sätt, så att den som är drabbad av det… 
Att jag bevakar rätten för den enskilde, att han blir korrekt behandlad./.../ det är ju att den 
personen blir korrekt behandlad av oss. Det är det viktigaste”. 
 
 Intervjupersonerna verkade ta sitt arbete på allvar och uttryckte en stark stolthet i 
samband med beskrivningar kring arbetets betydelse för helhetsprocessen. Yrkesstoltheten 
trädde fram i samband med både positiva och negativa beskrivningar när vi talade om de 
fyra problemområdena som valts ut från medarbetarundersökningen (NMI). Komponenterna 
kopplade till Roliga arbetsuppgifter beskrevs som en motivationsfaktor och associerades 
med de positiva beskrivningarna av problemområdena trivsel, stöd och egenkontroll. De 
meningsenheter som var kopplade till Att vara en del av rättsprocessen var dels 
försvarsargument för att stanna kvar när intervjupersonerna talade om de negativa 
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aspekterna av sitt arbete och dels uttryck för en identifiering med yrkesrollen och positiva 
aspekter av arbetssituationen i stort. 
 
1.2 Gemenskap 
 
 Bra sammanhållning inom subgrupper och Social interaktion speglar den positiva 
upplevelsen av problemområdena trivsel och stöd på arbetsplatsen. Med subgrupper menas 
att det fanns mindre gruppkonstellationer inom den stora gruppen som utgjorde 
bemanningen i stort i respektive filial. 
 
 Beskrivningar kopplade till Bra sammanhållning inom subgrupper yttrades framför 
allt som samhörighet och tillgivenhet gentemot de anställdas respektive subgrupper. Social 
interaktion manifesterades som kontakt med klienter, umgänge och samarbete med kollegor, 
därav distinktionen mellan de båda faktorerna. Social interaktion, syftar enbart till den 
positiva och konstruktiva interaktionen kollegor emellan, samt mötet med klienter beskrevs 
som en drivande kraft i arbetet. 
 
 Gemenskapen i stort innefattade både Social interaktion och Bra sammanhållning 
inom subgrupperna och visade sig vara en viktig del av arbetet för intervjupersonerna.  
 
 Meningsenheterna kopplade till Bra sammanhållning inom subgrupperna var dock 
splittrade och innehöll både positiva och negativa associationer. Sammanhållningen 
beskrevs inom subgruppen som så stark att den i sig ansågs vara en motivation att gå till 
arbetet, vilket yttras i citatet nedan. 
 
“Jätteroligt är det faktiskt. Sen tycker jag så himla mycket om tjejerna i gruppen, karlarna 
tycker man kanske inte alltid lika mycket om, men jag brukar säga ifrån som sagt va. A! 
Det är nog därför man är kvar.” 
 
1.3 Egenkontroll 
 
 Egenkontroll, eller Möjlighet att lägga upp arbetsdagen själv är en underkategori som 
dels valts ut för att användas på grund av att den diskuterats som ett av de fyra 
arbetsmiljömässiga problemområdena och dels för att det är en del av arbetet som de 
anställda verkar vara nöjda med när de förstår innebörden av begreppet på korrekt sätt. De 
missförstånd som var kopplade till begreppet tog sig i uttryck som associationer till 
egenkontroll som kvalitetssäkring av arbetsuppgifter, vilket citatet nedan belyser. 
 
J: ”Finns det någonting som skulle kunna förbättras när det gäller egenkontroll av dina 
arbetsuppgifter?” 
IP: (Paus) Ja, jag förstår ju frågan men när du säger egenkontroll, menar du då en 
kvalitetssäkring av det jag gör?” 
J: ”Nej, jag tänker snarare delen med självbestämmande och eget ansvar, i den definitionen 
av egenkontroll, att du har kontroll över vad du utför så att säga, vad du får och kan göra”. 
IP: ”Ja, jo ja… Nej, jag tycker nästan att det räcker det jag har. Det är tillräckligt med, jag 
kallar det, tillräckligt med verktyg i den verktygslådan.” 
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 Den aktuella faktorn, Möjlighet att lägga upp arbetsdagen själv, beskrevs av samtliga 
intervjupersoner som en komponent i arbetet som de var tillfreds med eller inte behövde 
förbättras. I jämförelse med de andra underkategorierna och faktorerna i kategorin Faktorer 
som bidrar till motivation på arbetsplatsen var denna underkategori inte lika självklart 
beskriven som incitament eller drivkraft, utan mer associerad som en accepterad del av det 
dagliga arbetet. 
 
Kategori 2. Faktorer som reducerar motivation på arbetsplatsen 
 
 Kodningsschemat nedan (se tabell 2) beskriver den andra kategorins (Faktorer som 
reducerar motivation) underkategorier (Otillgängligt ledarskap, Frekventa förändringar och 
Bristfällig kommunikation) med tillhörande faktorer och möjliga konsekvenser av dessa. 
 
Tabell 2. 

2.1 Otillgängligt 
ledarskap 

2.2 Frekventa 
förändringar 

2.3 Bristfällig 
kommunikation 

   
Osynlig ledning och högre 
ledning. 

Ändrade arbetsrutiner. Hög arbetsbelastning. 

   
 Omorganisering och 

chefsbyten. 
Avsaknad av information och 
dialog. 
 

  Missnöje med monetär 
belöning. 

   
(Tabell 2. Faktorer som reducerar motivation på arbetsplatsen). 
 
2.1 Otillgängligt ledarskap 
 
 Samtliga informanter belyste ett missnöje med ledarskapet och hur detta på olika sätt 
inverkar på deras motivation och engagemang till arbetet. Genomgående berördes 
problematik kring en Osynlig gruppchef och högre ledning. 
 
Om högre ledning: ”Ja.. Det har varit egentligen om jag ska vara riktigt ärlig, så har det 
varit gördåligt hela tiden”. 
 
 Frånvaro av en uttalad gruppchef, vad dennes roll bör vara och hur denne bör leda sin 
grupp var tydligt i flera av intervjupersonernas berättelser. Återkommande var också att 
personalen inte heller ansåg sig ha en stabil ledning på högre nivå, något som de kopplade 
till att de som filial inte anses vara betydelsefulla inom myndigheten i stort. 
 
 Även om missnöjet med ledningsfrågan var starkt och det efterfrågades en synlighet 
och tillgänglighet i både lägre och högre ledning, så fanns dock en förståelse för att högre 
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ledning inte har tid att vara fysiskt närvarande och tillgänglig på själva arbetsplatsen p.g.a. 
andra arbetsuppgifter. Därav ansågs det än viktigare att en gruppchef fanns representerad på 
plats, med tydliga ansvarsområden och befogenheter som krävs för att verksamheten ska 
kunna fortlöpa. Några menade att resultatet av en gruppchef som inte finns ute i drift med 
rätt befogenheter påverkar deras upplevelse av trivsel och stöd på arbetsplatsen  
 
2.2 Frekventa förändringar 
 
 Samtliga informanter uttryckte ett missnöje med Omorganisering och chefsbyten som 
var kopplat till en ostabil ledning som kontinuerligt byts ut samt de Ändrade arbetsrutiner 
som nya chefer implementerar för att sätta sin prägel på arbetsplatsen, vilket enligt 
personalen var i syfte att ta ett avstamp vidare i karriären. Många menade dessutom att dessa 
chefsbyten var något som pågått under en längre tid och att när denna turbulenta period 
kommer upphöra var ännu oklart. I och med de ständigt förändrade arbetsrutinerna beskrevs 
arbetssituationen som rörig, kaotisk och stressande, vilket citatet nedan indikerar. 
 
”Det är rörigt, det är chefsbyten hela tiden, det är ju inte liksom här, på plats här, utan det 
är ju högre upp. Kommer in nya chefer som inte vet någonting, som inte känner oss, så är de 
här i tre månader och väl börjar förstå vad vi gör och kan hjälpa till, rent, med bra beslut 
och det här. Så byts de ut, så är det någon annan som tillträder, det blir jätterörigt. Man vet 
inte vad man har dem eller vad man kan förhålla sig till”. 
 
2.3 Bristfällig kommunikation 
 
 Andra aspekter av det bristande och ledarskapet presenteras i underkategorin 
Bristfällig kommunikation. Faktorn Avsaknad av information och dialog manifesterades som 
ett stort problem i samtliga intervjupersoners berättelser. Det efterfrågades en stabil och 
synlig ledning som kontinuerligt informerar om viktiga beslut och för en dialog med de 
anställda om förändringar som direkt kommer att påverka dem. Citatet nedan illustrerar ett 
vanligt förekommande uttryck för upplevelsen av bristfällig kommunikation. 
 
”Och att man, det fattas beslut och.. beslut som berör oss väldigt uppenbart, men som man 
vet inte, man får ingen förklaring på hur har de tänkt här eller.. hade de någon valmöjlighet 
att göra.. eller vad tyckte de eller tänkte de i det här beslutet. Den kommunikationen finns 
inte”. 
 
 Intervjupersonerna uttryckte även att de hade Hög arbetsbelastning, vilket delvis sågs 
som en del av ledningsproblematiken i form av kommunikationsbrist, eftersom de upplevde 
att ingen tog hänsyn till deras behov eller förde en dialog kring arbetssituationen med dem. 
Arbetsbelastningen diskuterades även i samband med ekonomisk problematik inom 
myndigheten och antogs vara en konsekvens av att de som sektion inte var tillräckligt 
prioriterade av högsta ledning. Denna kategori uttrycktes även som stressproblematik och 
yttrades som upplevelsen att ha för mycket att göra och inte hinna med. 
 
 Missnöje med monetär belöning var det undantagslöst känsligaste och hetaste 
diskussionsämnet under intervjuerna. Denna faktor täcktes även i frågor som inte var 
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avsedda att belysa problemområdet ersättning. Den monetära belöningen uttrycktes 
tillsammans med ett starkt missnöje och ifrågasättande kring varför varken det individuella 
lönesystemet fungerade eller någon form av medmänsklighet fanns, som exempelvis att som 
chef se sina anställda, ge feedback och bekräftelse. Citatet nedan sammanfattar missnöjet 
dels kring upplevelsen av hög arbetsbelastning och dels kring missbelåtenheten med 
monetär belöning. 
 
“Så det klart att det är skitjobbigt. Och när det är ingen som ser dig, ingen som bryr sig, vi 
får inte betalt, vi får inga nya människor, vi får knappt resurser till att utföra vårat arbete”. 
 
 Svaren på de frågor som var kopplade till problemområdet ersättning manifesterades 
återkommande som upplevelser av orättvis behandling, vilket kommer att presenteras under 
rubriken konsekvenser av problematiken. 
 
Konsekvenser av problematiken i kategori 2 
  
 Under intervjuerna identifierades problematiska komponenter i arbetssituationen som 
genomgående berördes av samtliga intervjupersoner. Under kodnings – och 
kategoriseringsarbetet blev det tydligt att vissa av dessa komponenter definierades som 
problematik på arbetet och andra som konsekvenser av problematiken. Ovan beskrivna 
underkategorier och faktorer som tillhör kategori två, Faktorer som reducerar motivation på 
arbetsplatsen är de som definierats som problematik på arbetsplatserna. De utfall som 
presenteras nedan är de komponenter som definierats som konsekvenser av denna 
problematik, dvs. minskat förtroende för ledning, splittring i subgrupper och konflikter, 
osäkerhet kring anställning och framtid, upplevelse att ej vara sedd och hörd, upplevelse av 
orättvis behandling. Dessa faktorer uttrycker vad intervjupersonerna beskrev som negativa 
komponenter av trivsel, stöd och ersättning. 
 
 De utsagor som berörde Avsaknad av information och dialog presenterades i 
förbindelse med beskrivningar som explicit och implicit uttryckte ett minskat förtroende för 
ledningen. Implicit framfördes det minskade förtroendet för ledningen i ordalag som kan 
jämföras med citatet nedan. 
 
”Det skapar ju en viss osäkerhet, så.. Men sen blir man ju lite.. luttrad, så.. för det är inte 
första gången så, som informationsflödet har varit.. taskigt.. alltså.. utan att överdriva, så 
att.. Man blir lite härdad också faktiskt.. Om man ska tala i egen sak.” 
 
 Som tidigare beskrivits förklaras problematiken i underkategorierna otillgängligt 
ledarskap, frekventa förändringar och bristfällig kommunikation som sammanhängande. 
Minskat förtroende för ledning antas således vara en av konsekvenserna av denna 
problematik. 
 
 Likaså Splittring mellan subgrupper och konflikter antas vara konsekvenser av 
ovanstående problem. Flera av intervjupersonerna uttryckte en djup framtidsoro (osäkerhet 
kring anställningen och framtiden) i samband med beskrivningarna kring faktorerna som 
reducerar motivation, vilket gavs till uttryck som hopplöshet, känslor av utsatthet och 
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besvikelse. Intervjupersonerna menade att dessa känslor yttrades som konflikter och 
konkurrens kollegorna emellan och att problemen gick som i en ond cirkel, dvs. på grund av 
den osynliga ledningen och bristfälliga kommunikationen skapas negativa känslor på 
arbetsplatsen, vilka i sin tur skapar konflikter och konkurrens. Konflikterna kollegorna 
emellan bidrar bl.a. till att subgrupper växer sig starka och ingen ser eller gör något åt 
splittringen mellan subgrupperna eller konflikterna, återigen på grund av den osynliga 
ledningen och bristfälliga kommunikationen mellan ledning och anställda.  
 
 Vad som bör understrykas i detta sammanhang är att de konsekvenser som härrör vid 
konfliktproblematiken skilde sig de olika filialerna emellan. I filial A beskrevs konflikterna 
som ett resultat av de subgrupper som uppstått pga. de anställdas olika befattningar, medan 
konflikterna i filial B snarare berodde på den konkurrenssituation som uppstod mellan 
medarbetarna eftersom de alla innehade motsvarande befogenheter. Citatet nedan illustrerar 
upplevelsen av hopplöshet som har uppstått på grund av subgruppernas konflikter, dvs. de 
negativa aspekterna av subgruppernas existens. 
 
“de har fått leka vilt, och ingen har gjort någonting åt det.. Och sen så tror jag det är, de 
mår så pass dåligt, i allt det här, i konstellationen här.. i organisationen” 
 
 Upplevelse av orättvis behandling beskrevs i samband med missbelåtenhet med 
ersättning samt en hög och ojämnt fördelad arbetsbelastning. Citatet nedan beskriver en 
frekvent förekommande aspekt av upplevelsen av orättvis behandling. 
 
“Det finns de som har dubbelt upp, det tycker inte jag är rätt och riktigt, då undrar jag, -vad 
gör de? Så att jag tycker, då tycker jag det att han som är chef då ska han ta tag i saker och 
ting.” 
 
 De problem som presenteras i kategori 2 är en kedjereaktion av negativa aspekter i 
arbetet som mynnar ut i upplevelsen att ej vara sedd och hörd, vilket var en känsla som 
återkommande betonades av intervjupersonerna och beskrivs implicit i citatet nedan. 
 
“Och då liksom känner jag att .. jaja, man jobbar ju lite som.. vad heter han? Don Quijote, 
han slåss mot väderkvarnarna..” 
 
 Upplevelsen av att inte vara sedd och hörd uttrycktes, som beskrivs ovan, i samband 
med samtliga problemfaktorer och kommer ifrån en känsla av att problemen skapar 
turbulens i de anställdas vardag på arbetet. Vidare yttrades denna känsla i en frustration och 
uppgivenhet. 
 
 Ovan nämnda konsekvenser beskrevs alla som negativa komponenter av trivsel, stöd 
och ersättning, vilket kan antas vara en anledning till varför de anställda lyfte dessa områden 
som problematiska. 
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Diskussion 
 
 Det huvudsakliga syftet i denna studie var att undersöka hur problemområdena trivsel, 
stöd, egenkontroll och ersättning kan påverka motivationen i en arbetsgrupp. Utifrån den 
aktuella teoriramen, Vrooms (1964) Expectancy Theory, har vi försökt att belysa 
arbetsrelaterade bakomliggande orsaker till de utvalda problemområdena. Resultatet visar att 
faktorer som bidrar till motivation i dagsläget associeras med de positiva aspekterna av 
egenkontroll, trivsel och stöd. Faktorer som reducerar motivation, däremot, associeras med 
negativa aspekter av ersättning trivsel och stöd. 
 
Presentation av analysmodell 
 
 I ljuset av vår teoretiska referensram samt ovan presenterade resultat i åtanke 
redovisas nedan en modell som sammanfattar Kategori 1 (faktorer som bidrar till 
motivation) och Kategori 2 (faktorer som reducerar motivation) i en processmodell. 
Modellen antas ge en översikt över filialernas arbetssituation i relation till de fyra 
problemområdena (trivsel, stöd, egenkontroll och ersättning) och upplevd arbetsmotivation. 
Den gråmarkerade delen utgår från Vrooms (1964) teori och representerar de komponenter 
som tillhör Kategori 1. Den orangea delen representerar Kategori 2 och sammankopplas med 
Kategori 1 bl.a. via equity theory. 
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Figur 3. 

 
(Figur 3. Översikt över filialernas arbetssituation och arbetsmotivation, baserat på Vrooms Expectancy 
Theory). 
 
 Den gråmarkerade rektangeln med rubriken Utfall 2 (andranivåsutfallet) innehåller de 
två underrubrikerna Att vara en del av rättsprocessen och Gemenskap vilka presenteras i 
Kategori 1. Dessa antas utgöra faktorer som de anställda inom de båda filialerna i dagsläget 
attraheras av och därmed anser vara positivt valenta.  
 
 Utfall 1 (förstanivåsutfallet) innehåller komponenter som dels antas vara resultat av de 
anställdas prestation (Att försöka utföra ett bra arbete, Att försöka ha en positiv attityd och 
Att ta ansvar för arbetets upplägg) och dels antas vara instrumentella för att uppnå Utfall 2. 
Det vill säga att de anställda antas se att dessa utfall kan användas som verktyg för att nå de 
mål i Utfall 2 som upplevs som positivt valenta, eftersom vi antar att komponenterna i utfall 
2 är de mål som personalen eftersträvar att uppnå. Utfall 1 består därför av komponenterna 
Utförandet av ett bra arbete, God stämning och Egenkontroll. Observera att dessa 
komponenter både kan vara positivt valenta, negativt valenta eller att de anställda är 
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likgiltiga gentemot dem. Resultatet visar exempelvis på att de två första utfallen, Utförandet 
av ett bra arbete och God stämning antas vara mer positivt valenta än Egenkontroll.  
 
 Gällande boxen Prestation antas det att filial A och B engagerar sig i Att försöka utföra 
ett bra arbete för att de förväntar sig att denna prestation leder till att de, de facto, utför ett 
bra arbete (Utfall 1), vilket i sin tur är instrumentellt för det positivt valenta utfallet Att vara 
en del av rättsprocessen och känna sig viktig (Utfall 2). Likaså antas det att de anställda 
engagerar sig i Att försöka ha en positiv attityd och i Att ta ansvar för arbetets upplägg för 
att dessa prestationer förväntas leda till förstanivåsutfallen (Utfall 1) God stämning och 
Egenkontroll. Utfallet God stämning antas vidare vara instrumentellt för andranivåsutfallet 
(Utfall 2) Gemenskap. 
 
 Observera att modellen enbart illustrerar en sammanfattning av ovan presenterade 
kategorier och att processen som uttrycks ovan är komplex och kan påverkas av andra 
faktorer, som exempelvis individuella förutsättningar, önskemål och/eller synsätt. Vi tar även 
hänsyn till upplevelsen av rättvisa (equity) i redovisad analysmodell då vi antar att denna 
påverkar anställdas förväntan samt prestation och grad av ansträngning i en given handling 
(prestation). Med andra ord antas upplevelsen av rättvisa påverka motivationskraften inför 
att prestera en viss handling.  
 
 Som beskrivs ovan innehåller de orangemarkerade cirklarna faktorer som beskrivs i 
Kategori 2, Faktorer som reducerar motivation. Cirkeln längst till höger representerar de 
delar med arbetet som är uttalat kopplade till de anställdas missnöje med ledning samt 
chefsbyten och består av faktorerna Otillgänglig ledning och Bristande kommunikation. 
Missnöjet med Ersättning och Arbetsbelastning verkade enligt intervjupersonernas utsagor 
vara en direkt följd av dessa två faktorer. Det vill säga att omorganisering på chefs- och 
ledningsnivå samt bristfällig kommunikation och information är en eventuellt bidragande 
orsak till intervjupersonernas upplevelser av att de har högre arbetsbelastning och inte får en 
tillräcklig ersättning för utfört arbete.  
 
 Faktorerna Arbetsbelastning och Ersättning hittas i den mittersta orangea cirkeln och 
står i relation till faktorerna Otillgänglig ledning och Bristfällig kommunikation, men även 
till upplevelsen av rättvisa (equity). Vi menar därmed att en hög arbetsbelastning och ett 
missnöje i erhållen ersättning verkar innebära att anställda jämför dels sina respektive 
arbetsinsatser till arbetet, dels erhållen ersättning. Något som påverkar deras grad av 
ansträngning till att prestera en handling, d.v.s. deras arbetsmotivation.  
 
 Cirkeln längst till vänster representerar konsekvenser som av intervjupersonerna både 
implicit och explicit har uttryckts vara följder av problematiken beskriven ovan och står i 
direkt relation till förväntan och grad av ansträngning till att prestera, vilket som tidigare 
nämnt påverkar motivationen i en given handling. Dessa konsekvenser är följande: minskat 
förtroende för ledningen, splittring i gruppen och konflikter, framtidsoro och upplevelsen att 
inte vara sedd eller hörd. 
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 Samtliga av dessa problemområden skulle kunna sättas in i utfall 2 i ovanstående 
sammanfattning och därmed fungera som incitament till prestation och motivation på 
arbetsplatsen.  
 
Avslutande diskussion 

 Resultatet visar att upplevelser relaterat till Egenkontroll, Gemenskap och 
Yrkesstolthet är faktorer som bidrar till motivation, vilka vi menar kan kopplas till Deci & 
Ryans (2000) koncept om inre motivation. Detta tror vi att även att Vroom (1964) skulle ha 
konstaterat eftersom de kan beskrivas som faktorer i arbetssituationen som är 
tillfredsställande, vilket han menar är av betydelse för anställdas motivation att arbeta. 
Notera att detta påstående är formulerat inom ramarna för de fyra problemområdena som är 
aktuella för studien. Vi förnekar inte, utan snarare understryker, att det kan finnas ytterligare 
bakomliggande faktorer till motivationen hos personalen. 
 
 Yrkesstoltheten, att ha Roliga arbetsuppgifter och Att vara en del av rättsprocessen (se 
tabell 1), var det som beskrevs vara en av de starkast bidragande orsakerna till trivsel och att 
engagera sig i sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen, vilket återigen kan återkopplas till den 
inre motivationen (Deci & Ryan, 2000). Vidare hävdar vi även att Adams (1963) skulle hålla 
med om att Yrkesstolthet, Gemenskap och Egenkontroll kan vara bidragande faktorer till 
varför de anställda engagerar sig i sitt arbete. Detta då han bl.a. lyfter inre motivation och 
arbetsstatus som alternativa uttryck för utfall, vilket skulle kunna innefatta de ovan nämnda 
faktorerna. Om då personalens insatser och utfall, d.v.s. att exempelvis göra ett bra jobb och 
att känna sig som en del i rättsprocessen, står i en upplevd rättvis relation till motsvarande 
insatser och utfall hos andra personalgrupper så kan detta vara en förklaring till varför 
personalen i dagsläget motiveras att arbeta. Troligtvis hade även Herzberg m.fl. (1993) 
accepterat detta påstående, dock med visst förbehåll. Bland annat skulle gemenskapen enligt 
Herzberg m.fl. varit en del av hygienfaktorerna och där med inte direkt bidragande till 
tillfredsställelse, men en faktor som reducerar och balanserar upplevelsen av missnöje. 
Vroom (1964) menar som tidigare nämnt att tillfredsställelse står i direkt relation till 
anställdas prestationer på arbetsplatsen, vilka i sin tur är starkt kopplade till kraften 
motivation som läggs i en arbetsinsats. I detta avseende ser vi att de båda teorierna skiljer 
sig. Enligt Vroom tycks tillfredsställelse i arbetssituationen vara direkt kopplat till 
upplevelsen av motivation, medan Herzberg m.fl. menar att en tillfredsställd arbetsstyrka 
inte nödvändigtvis behöver vara motiverad. Tillfredsställelse med arbetssituationen 
innefattar bl.a. kollegial gemenskap i respektive teori. Likt Vroom har vi i denna studie 
dragit slutsatsen att Gemenskapen anställda emellan är en faktor som är starkt bidragande till 
personalens upplevelse av trivsel, stöd och motivation att gå till arbetet. Yrkesstoltheten och 
Egenkontrollen, däremot, hade enligt Herzbergs m.fl. teori placerats som 
motivationsfaktorer och därmed ansetts påverka tillfredsställelse och vara representativa för 
inre motivation, vilket också ligger i linje med vårt resultat. 
 
 Egenkontroll, eller autonomi, skulle näst intill kunna ekvivaleras med konceptet inre 
motivation, både i Herzbergs m.fl. (1993) och Deci och Ryans (2000) ögon. Detta eftersom 
denna faktor möjliggör att individen kan bestämma över sitt arbete, vilket därigenom tillför 
tillfredsställelse och motivation. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför 
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egenkontroll som problemområde sticker ut från övriga problemområden som den enda 
parametern som enbart är associerad till positiva aspekter och som bidragande till 
motivation. Vad som bör understrykas i detta sammanhang är det faktum att majoriteten av 
de anställda inte hade någon kännedom om begreppets betydelse innan de fick det förklarat 
för sig. Det är således intressant att ställa sig frågan hur det kommer sig att problemområdet 
egenkontroll figurerar som just ett problemområde. En möjlig förklaring kan vara det faktum 
att begreppet associerades till en kvalitetssäkring av arbetet från en legitim annan, 
exempelvis en chef. Att fullbordandet av arbetsuppgifter måste godkännas eller kontrolleras 
av en överordnad kan tänkas vara en faktor som bidrar till ett visst missnöje, då det 
begränsar funktionen av egenkontroll i arbetsuppgifter. Men aspekten av kvalitetssäkring 
verkade inte heller vara anledningen till att problemområdet lyfts, då detta är en naturlig del 
av en byråkratisk arbetsorganisation. Förslagsvis har problemområdet egenkontroll lyfts som 
ett arbetsmiljömässigt problemområde i syfte att belysa vikten av att fortsätta arbeta med att 
behålla de delar i de anställdas arbetsuppgifter som faktisk innebär egenkontroll och som de 
upplever tillfredsställande och motiverande. Ett annat förslag är också att Egenkontrollen 
lyfts i syfte att belysa den negativa aspekten av begreppet som innebär just 
kvalitetssäkringen av utförda arbetsuppgifter. Detta i hopp om att luckra upp gamla 
byråkratiska arbetsrutiner till fördel för fullständig egenkontroll i de anställdas 
arbetsuppgifter.   
 
 Vidare visade resultatet att upplevelserna av ett Otillgängligt ledarskap, Frekventa 
förändringar på arbetsplatsen samt Bristfällig kommunikation (se tabell 2) är Faktorer som 
reducerar motivation på den undersökta arbetsplatsen (Kategori 2). Vad som enligt oss är 
intressant att belysa i detta sammanhang är att samtliga av dessa faktorer kan härledas till 
den centrala problematiken med avdelningens omorganisering och chefsbyten. Vi tror 
således att mycket av den problematik som lyfts kring ledning har sin utgångspunkt i 
omorganiseringen. Detta då den enligt intervjupersonerna medfört kontinuerliga chefsbyten, 
ändrade arbetsrutiner och resulterar vidare i en osynlig och ostabil ledning, samt bristande 
kommunikation mellan över- och underordnad. Den oförståelse som beskrivs av de 
anställda, d.v.s. okunskapen om deras arbetssituation och upplevelsen av orättvisa kopplat 
till uteblivande monetär belöning, är båda exempel på konsekvenser som kan förklaras 
genom den i nuläget ostabila ledningen, som ständigt skiftar skepnad och person.  
 
 
En intressant fråga i detta sammanhang är också på vilket sätt som problemområdena tagits 
fram i de två filialerna. Är det möjligt att medarbetarna påverkats av det faktum att deras 
chef medverkat i framställningen av vilka problemområden som bör prioriteras på de två 
arbetsplatserna? Vårt resultat pekar som ovan nämnts på att mycket att missnöjet i grund och 
botten är kopplat till ledningsproblematik. Vi ställer oss frågan om det inte hade funnits ett 
femte problemområde ifall de hade tagits fram på ett annat sätt, förslagsvis anonymt genom 
exempelvis ett personalmöte utan chefens närvaro.   
   
 Problemområdet ersättning var det ämne som intervjupersonerna berörde som starkast 
kopplat till missnöje. Hur påverkar missnöjet med lön de anställdas engagemang i sina 
arbetsuppgifter? Som tidigare nämnts proklameras det utifrån aktuell teoriram att lön är en 
av flera bidragande faktorer till upplevd tillfredsställelse, vilket i sin tur påverkar motivation 
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och prestation (Vroom, 1964). Således kan svaret på denna fråga helt enkelt ligga i att det 
finns andra faktorer i arbetssituationen, exempelvis i form av Yrkesstolthet eller god 
Gemenskap arbetskamrater emellan, som bidrar till tillfredsställelse. Andra exempel på 
tillfredsställelse i arbetssituationen som kan leda till upplevd motivation och prestation är, 
som vi lyft ovan, inre motivation (Deci & Ryan, 2000) eller att det finns en balans mellan 
övriga hygienfaktorer och motivatorer (Herzberg m.fl., 1993). En intressant alternativ syn på 
detta är Adams (1963) idéer om att orättvisa endast upplevs om en individs insatser och 
utfall står i motsatsrelation till hennes referenspersons insatser och utfall. Förutsatt att 
Adams har rätt och förutsatt att de anställda i de båda filialerna har varandra som 
referenspersoner, så upplever de förhållandet mellan arbetsinsats och lön som rättvis till den 
grad att det inte påverkar deras ansträngning eller arbetsprestation. Detta skulle innebära att 
de anställda, trots att de är missnöjda, ändå engagerar sig i sitt arbete, eftersom att deras 
omgivning också är missnöjda men ändå presterar. 
 
 I vår analysmodell valde vi att lägga samtliga komponenter som tillhörde Kategori 2 
(Faktorer som reducerar motivation) utanför själva processen som är avsedd att återspegla 
Vrooms Expectancy Theory. Detta för att komponenterna i dagsläget inte genom teorin kan 
förklara varför de anställda engagerar sig i sina arbetsuppgifter. Utifrån Vrooms (1964) teori 
finns det dock möjlighet att förklara dessa komponenter som faktorer som påverkar de 
anställdas prestation negativt. Detta för att konsekvenserna av ledningsproblematiken, dvs. 
Minskat förtroende för ledning, Splittring och konflikter, Osäkerhet kring anställning och 
framtiden, Upplevelse att ej vara sedd och hörd, Upplevelse av orättvis behandling, (se 
tabell 2) kan påverka de anställdas förväntningar och valens i förhållande till deras mål. Vi 
antar alltså att det finns risk för att dessa komponenter påverkar de anställdas förväntningar 
om att det är möjligt att nå uppsatta mål. Ett exempel utifrån analysmodellens 
andranivåsutfall (Utfall 2) skulle kunna vara utfallet Gemenskap, som idag antas vara ett mål 
för de anställda. De Konflikter och splittring som belysts skulle kunna bidra till att de 
anställda inte längre värderar Gemenskapen lika högt och därmed väljer att inte engagera sig 
i prestationen Att försöka ha en positiv attityd. På samma sätt finns det risk att samtliga ovan 
nämnda komponenter påverkar de anställdas attraktion (positiva valens) till Att vara en del i 
rättsprocessen. Det finns anledning att anta att komponenterna kan reducera 
tillfredsställelsen på arbetsplatsen så mycket att även personalens motivation påverkas 
negativt, vilket skulle kunna bidra till att de väljer att inte engagera sig i sitt arbete, dvs. i 
prestationen Att försöka utföra ett bra arbete. Om de anställda inte upplever någon 
tillfredsställelse, så kommer detta att inducera motivationen, vilket i sin tur påverkar 
prestationen på arbetsplatsen (Adams, 1963; Herzberg m.fl., 1993; Vroom, 1964). 
 
 Vissa aspekter bör belysas i samband med kritik som kan ställas mot vår 
undersökning. Dessa rör bl.a. vissa delar av det praktiska genomförandet, men även 
genomförandet i den mening som avser applicering av den teoretiska referensramen.  
 
 Gällande det praktiska genomförandet kan det argumenteras för att en större och mer 
omfattande studie skulle kunna påvisa ett annorlunda resultat än vårt. Exempelvis hade det 
varit lämpligt att samla information från samtliga anställda i respektive filial, vilket 
dessutom hade inneburit att resultatet kunnat generaliseras på ett annat sätt än vad som nu är 
möjligt. Ytterligare faktorer att ha i åtanke är det faktum att intervjuförfarandet inte utförts 
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på neutral mark samt att de anställda inte slumpmässigt delats in i de två intervjugrupperna. 
Även det faktum att intervjupersonerna endast erbjöds möjlighet att anmäla sitt intresse för 
deltagande genom närmaste chef kan ha haft viss påverkan. Exempelvis kan detta bl.a. haft 
betydelse för vilka intervjupersoner som slutligen anmält sitt intresse. 
 
 Vad som även är viktigt att åskådliggöra i detta sammanhang är kopplat till vad som i 
kritikavsnittet definieras som ”the between/whithin issue ”. Som tidigare nämnt har många 
studier misslyckat att upprepa Expectancy Theorys metodik som den från början var avsedd. 
Detta innebär att teorin ursprungligen syftar till att förklara olika nivåer av prestationer från 
samma individ men vid olika tillfällen, vilket kallas inomfallsanalys. Det är dock vanligt att 
studier behandlar ett antal personer, vilket kallas mellanfallsanalys. Denna mätproblematik 
är dock främst gällande för studier med kvantitativa metoder. I aktuell studie har vi på 
kvalitativt sätt enbart varit intresserade av att förstå ekonomiska och psykosociala faktorers 
påverkan på motivation utifrån Expectency Theory. Vi har därmed valt att applicera teorin 
på ett flertal individer trots den påtalade problematiken, eftersom detta inte har någon 
inverkan på resultatet.  
 
 Avslutningsvis bör även belysas det faktum som vi inledningsvis fastställde, att 
motivation är ett mångdimensionellt fenomen. Aktuell studie har avgränsats till psykosociala 
och ekonomiska faktorers koppling till motivation. Rimligtvis påverkas människor av många 
fler aspekter, exempelvis individuella förutsättningar, stabilitet mellan privat-och arbetsliv 
samt organisationskulturer. Inom ramen för aktuell teori och kontextuell begränsning i form 
av selekterade ekonomiska och psykosociala faktorer ser vi att samtliga komponenter som 
lyfts i denna studie har potential att bidra till motivation i framtiden.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
 Inför framtiden hade aktuell studie lämpligtvis kunnat följas upp med fler studier som 
undersöker arbetsmotivation gentemot fler dimensioner i den psykosociala arbetsmiljön t.ex. 
ledningens roll och organisationskulturella faktorer. Detta skulle således öka förståelsen för 
hur motivation utvecklas i relation till fler dimensioner.  
 
 Aktuell studie har valt att undersöka hur motivationen hos anställda inom den 
offentliga sektorn påverkas av psykosociala och ekonomiska faktorer. Hade vi istället 
undersökt chefer inom samma sektor kan det tänkas ge ett annorlunda resultat. Det hade 
därmed varit intressant att studera hur chefer upplever de fyra problemområdena i relation 
till motivation och se på skillnader och likheter.  
 
 Omorganiseringar och chefsbyten visade sig vara ett centralt problem för upplevelsen 
av de fyra problemområdena i studerade filialer. Det skulle därmed vara intressant att 
intervjua samma personer igen, efter omorganiseringen, för att se på likheter och skillnader 
under och efter omorganiseringen. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Allmänna frågor 
1. Hur länge har Du varit anställd på ditt jobb? 
2. Kan Du beskriva lite kort hur ert arbete ser ut? Hur är ert arbete organiserat? 
(Vilket typ av uppdrag?) 
 
 
Egenkontroll/Självbestämmande 
3. Vad har du möjlighet att själv styra över när det gäller dina arbetsuppgifter?  
 
-Är detta på eget initiativ eller på ledningens initiativ? 
 
4. Är det viktigt med varierande arbetsuppgifter för dig? Varför? 
-Av de exempel du just nämnde, vilken/vilka betyder mest för dig?  
 
5. Vad skulle kunna förbättras när det gäller egenkontroll (eget ansvar/självbestämmande) av 
dina arbetsuppgifter?  
(Mål med egenkontroll) 
 
6.Tror du det är möjligt att genomföra detta? 
- Hur sannolikt är det? 
- Vad krävs? 
- Hur säker är du på att det kommer att hända? 
 
 
Stöd 
 
Nu hade vi tänkt att vi skulle prata lite mer specifikt om stöd. 
7. Vad innebär stöd för dig i ditt vardagliga arbete? (Långsiktigt/kortsiktigt)  
 
-Av det du just sa - vad är mest önskvärt/viktigast? (Hur skulle du vilja att det ser ut? Mål) 
 
Vem förväntas ge det här stödet? 
 
8. Vem vänder man sig mot om man behöver stöd på avdelningen? Varför?  
-Hur skulle ni som avdelning kunna bidra till att skapa bättre stöd för varandra på jobbet? 
 
Trivsel 
Hur definieras trivsel? Hur upplevs trivsel? HUR SKAPAS trivsel? 
9. Berätta vad som är viktigt för dig för att du ska trivas på din arbetsplats.  
-Av allt det som du just nämnde, vad skulle du säga är mest önskvärt? Nämn i ordning. 
(Mål) 
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10. Anstränger sig den här avdelningen för att skapa trivsel på arbetsplatsen?  
(Alt. Tycker du att dina arbetskamrater anstränger sig för att skapa trivsel på arbetet?) 
-Berätta hur det tas emot?  
-(Varför tror du att det är så? Hur skulle du önska att det var?) 
 
11. Hur skulle du beskriva stämningen (arbetsklimatet) på ditt jobb avdelningen? 
 
Ersättning 
Hur ser kommunikation ut? Upplevelse av rättvisa? Alternativ belöning? VAD KRÄVS för 
att skapa balans? 
 
12. Har du funderat över kopplingen mellan prestation och lön?  
Tror du att den här avdelningens prestation påverkas av lönen? Beskriv varför. 
-Tror du att avdelningen skulle presterat annorlunda om er lön var annorlunda? 
 
13.Om vi sätter lönen i relation till de andra områdena som vi redan diskuterat - Vad är 
viktigast? Varför? 
(Konkret förslag) 
-(Hur stor är sannolikheten att detta kommer att förbättras?) 
(Är höjd lön det mest önskvärda utfallet?) 
- Innebär det att du är nöjd med den lönen du har idag? Beskriv varför. 
 
14. Upplever du din lön som rättvis? Kan du utveckla det? Varför?  
-Tror du att det är möjligt att uppnå? 
 
 
15. Vet du varför du får den lönen du får?  
-Hur får det dig att känna? 
 
16. Har du uppfattningen om att annat än pengar skulle kunna vara belöning? Vad? Varför? 
-Vilket av de exempel som du nyss nämnde skulle du bäst föredra? 
 


