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Abstract 

Today's society is on several levels dependent on organizations and their maintaining of work 

and production which demands that people can find motivation to do tasks within their work-

role. This study will examine how employees in for-profit organizations is motivated to fulfill 

their working tasks. The purpose of this study will be answered partly by examining how 

employees experience motivation but also adding how employers perceive the experienced 

motivation. This is a qualitative comparative case-study which in addition to the central 

purpose also answers if there are differences and similarities about work motivation between 

an organization within the public and private sector. The study proceeds from several themes 

which is based on previous research and theory and uses a theoretical framework “intrinsic 

and extrinsic motivation” to delimit the study. The results shows that work motivation is 

something subjective and that both intrinsic and extrinsic factors affect motivation in different 

ways. The themes that were chosen proved to be of importance although the study illuminate 

that they affect people in different ways in various situations. The results of this study proved 

that there were many similarities between the public and private sector in what motivates 

employees.  

 

Keywords: Work motivation, Motivation factor, Extrinsic motivation, Intrinsic motivation, 
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Sammanfattning 

Dagens samhälle är på flera plan beroende av organisationer samt upprätthållandet av arbete 

och produktion vilket kräver att människor finner motivation till att utföra arbetsuppgifter. 

Denna uppsats undersöker huruvida arbetstagare inom organisationer motiveras till att utföra 

arbetsuppgifter inom vinstdrivande organisationer. Uppsats syfte besvaras genom att dels 

undersöka hur arbetstagare upplever motivation samt ge en kompletterande bild med hjälp av 

att väva in chefernas uppfattning om den upplevda motivationen. Detta är en kvalitativ 

jämförande fallstudie som utöver det centrala syftet också besvarar om det finns skillnader 

och likheter inom arbetsmotivation mellan en organisation inom offentlig och privat sektor. 

Uppsatsen utgår från ett antal teman vilka baseras på tidigare forskning, teori samt ett 

teoretiskt ramverk “inre och yttre motivation”. Resultatet av forskningen visar att 

arbetsmotivation är något subjektivt och att både inre och yttre faktorer påverkar motivationen 

på olika sätt. De teman som valdes fram bevisades vara av vikt och uppsatsen belyser vidare 

hur de visade sig motivera på olika sätt i varierande situationer. Mellan den offentliga och 

privata organisationen var likheterna många i vad som motiverade de anställda. 

 

Nyckelord: Arbetsmotivation, Motivationsfaktorer, Yttre motivation, Inre motivation, 

Offentlig sektor, Privat sektor, Sociologi  
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1 . Inledning  
1.1 Bakgrund  

I en värld av globalisering och ökad konkurrens på såväl den nationella som den 

internationella marknaden ställs det krav på både individ och samhälle. Svenskt näringsliv 

(2015, s. 1-8) menar i en rapport att Sverige blir mer och mer beroende av produktivitet; detta 

blir avgörande för såväl välstånd som konkurrenskraftighet inom import och export. Den 

svenska arbetsmarknadens beroende av att produktionen upprätthålls ställer krav på att 

människor faktiskt arbetar, vilket i slutändan talar i en enstämmig riktning, hur får 

organisationer anställda att arbeta? I den moderna organisationen är det arbetstagaren som är i 

fokus och arbetsgivare måste därmed kunna ta tillvara på sina medarbetares kompetenser. 

Dagens arbetstagare har dessutom större fokus på att utöka sin egna kompetens vilket kan 

vara en anledning till att de därmed byter jobb mer än förr i tiden. Arbetsgivarna måste därför 

kunna motivera sina arbetstagare att stanna inom organisationen eftersom arbetstagarna är den 

viktigaste resursen som arbetsgivare har (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 254). 

 

Det handlar dock inte bara om hur arbetsgivare beskriver motivationen. I en artikel skriven av 

Fleur (2013, 29 december) i SvD näringsliv lyftes arbetsgivarnas syn på deras ledarskap och 

hur arbetstagarna ansåg sig vara motiverade och engagerade, en undersökning där cheferna 

skattade medarbetarnas motivation som hög. Det angavs dock aldrig hur pass väl 

arbetsgivarnas uppfattning överensstämmer med arbetstagarnas egna syn på hur de upplever 

arbetsmotiverande faktorer. Vi tror att det krävs att arbetsgivarna förstår individernas 

perspektiv för att utforma en grund för arbetsmotivation inom yrkesrollen. I denna uppsats 

kommer vi därför undersöka huruvida arbetstagare motiveras till att utföra arbetsuppgifter 

genom att studera både hur arbetstagarna upplever olika motivationsfaktorer men också väga 

in chefernas syn på hur detta upplevs.  

 

1.2 Arbetsmotivation 

Arbetsmotivation är till viss del frånskilt den traditionella forskningen om motivation 

eftersom den fokuserar specifikt på den organisatoriska aspekten av hur människor motiveras. 

Återkommande i teoribildningen är begreppen inre och yttre motivation vilket utgör en 

grundläggande uppdelning (Deci & Ryan, 2000a, s. 56). Teorier och begrepp rörande 

arbetsmotivation är många men inre och yttre motivation skapar en uppdelning: motivation 

kommer antingen inifrån genom att bidra med inbördes känslor som tex glädje, njutning och 
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spänning, eller så leder handlandet till ett yttre och separat resultat som exempelvis 

belöningar. Det är dock viktigt att förstå att all motivation är intern, då det rör sig om en 

känsla, en drivkraft eller vilja. När det i denna uppsats talas om yttre motivation är det således 

viktigt att påminnas om att det snarare rör sig om yttre faktorer som styr inre motivation. 

Ibland kommer motivationen till att göra någonting inifrån men de gånger den inte gör det 

måste det finnas någonting från det yttre som tillför vilja och motivation för att inte lämna oss 

människor i ett stadie av apati och handlingslöshet (Reeve, 2009, s. 111). Denna förståelse 

blir särskilt viktig i en organisatorisk och sociologisk bemärkelse då den traditionella 

organisationen bygger på att människor handlar mot ett gemensamt organisatoriskt mål, vilket 

förutsätter att individer faktiskt fortsätter känna motivation till att handla. 

 

1.3 Privat och offentlig sektor  

Förutsättningarna för att skapa motivation kan dock se olika ut om vi jämför olika 

organisationer; där statliga och privata sektorn utgör en vanlig uppdelning (Jacobsen och 

Thorsvik, 2008, s. 25). Det finns olika traditioner för att motivera anställda samt skilda 

möjligheter i form av resurser. Möjlighet till användandet av belöningar eller specifika 

förmåner för att motivera anställda ser olika ut då offentliga sektorn exempelvis inte har 

samma bredd av medel att använda sig utav då de är bundna till statliga anslag. 

Organisationer inom den offentliga sektorn riskerar därmed att bli mer begränsade i att kunna 

motivera sina medarbetare med tex individuellt styrda lönehöjningar, belöningar eller andra 

ekonomiska incitament (Bozeman, 2004, s. 15). Ur ett annat perspektiv innebär arbete för 

staten enligt Arbetsgivarverket (2015, s. 9) en förhöjd känsla av meningsfullhet utifrån tanken 

av att hjälpa människor i samhället. Ytterligare drag som skiljer den offentliga organisationen 

från den privata är att de upplevs som mer rutinbaserade, regelfokuserade, samt med mer 

komplexa mål men också mindre riskpräglade (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 26-27). Hur 

anställda upplever motivationsfaktorer inom privat och offentlig sektor är således intressant 

att studera då förutsättningar och traditioner för respektive sektor ser olika ut.  

 

1.4 Problemformulering och sociologisk relevans 

Samhället är som ovan nämnt på många olika plan beroende av organisationer och 

upprätthållandet av produktion och arbete. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 13; 18-19) menar 

att arbetsorganisationer existerar för att samordna människor till att uppnå bestämda mål och 

lösa uppgifter som omvärlden har behov av. Detta förutsätter att en större mängd individer 

faktiskt inordnar sig och handlar i en viss riktning, inom en given kontext och under specifika 
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omständigheter (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 256). Motivation kan, bland många andra 

sociologiska faktorer, förstås vara det som ger en riktning åt handlingar samt det som skapar 

drivkraft, upprätthåller och förstärker det (ibid).  

 

Den sociologiska disciplinen avser att studera individer i samhället vilket inkluderar 

relationer, sociala handlingar och arbete. Vidare är organisationer ett område med stor 

betydelse för disciplinen. I sociologisk bemärkelse tilldelas således stor relevans till 

studerandet av arbetsmotivation samt hur individer motiveras till att utföra arbetsuppgifter i 

en organisatorisk kontext.  

 

1.5 Syfte 

Uppsatsen ämnar att undersöka hur medarbetare inom vinstdrivande organisationer upplever 

motivation till att utföra arbetsuppgifter samt hur chefernas uppfattning ser ut om detta. 

Vidare är syftet också att undersöka om och i sådana fall hur detta skiljer sig åt mellan två 

olika organisationer, en inom offentlig sektor och en inom privat sektor. 

 

1.6 Frågeställningar 

1. Hur upplever medarbetarna motivationsfaktorerna inom arbetet?  

2. Hur ser chefernas uppfattning om arbetstagarnas upplevda motivation inom arbetet ut?  

3. Skiljer sig medarbetarnas upplevelse och chefernas uppfattning av arbetsmotivation 

mellan en organisation inom offentlig kontra privat sektor? Om i så fall, hur? 

 
1.7 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till vad som höjer motivationen hos anställda där ingen hänsyn tagits 

till demotiverande effekter. Fokuset ligger inte på att studera hur många individer som 

motiveras av specifika faktorer utan att djupgående förstå individer i en social kontext och 

deras upplevelse av motivation. Vi har även avgränsat uppsatsen till medarbetarnas upplevda 

motivation med grund i att medarbetarnas motivation är vad som står i fokus för uppsatsen, 

medan chefernas perspektiv enbart bidrar med en kompletterande syn på området.  
 
1.8 Disposition 

I kapitel 2 redogörs tidigare forskning vilket följs upp av kapitel 3 som tar upp de relevanta 

teorier vilka ligger till grund för den senare analysen. I kapitel 4 presenteras metod, 
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tillvägagångssätt för datainsamling samt forskningsetik. Kapitel 5 redogör för den insamlade 

datan i form av en presentation av resultatet och analys i förhållande till tidigare teorier och 

forskning. I kapitel 6 diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning samt att det 

presenteras intressanta insikter som uppstått under uppsatsens gång. Detta knyts sedan ihop i 

kapitel 7 där vi redogör för slutsatser utifrån syftet och frågeställningarna i studien, därefter 

följt av förslag till vidare forskning.  
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2.  Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning och hur olika teorier om arbetsmotivation 

kombinerats för att analysera medarbetare samt förstå huruvida de motiveras till arbete. Den 

tidigare forskningen består av relevanta peer-reviewed vetenskapliga artiklar samt en 

kandidatuppsats som vi fann intressant att lyfta. Vi har följt två huvudsakliga inriktningar där 

ena delen presenterar en bred bild av arbetsmotivation medan den andra delen fokuserar på 

forskning kring skillnader och likheter i arbetsmotivation mellan offentlig och privat sektor. 

Detta avslutas med en sammanfattning där vi belyser de största styrkorna vi tar med oss in i 

vår egen forskning samt de tomrum inom området som vi kan hjälpa till att besvara.  

 

2.1 Sökmetod 

För att hitta relevant tidigare forskning använde vi oss av följande sökord: “work motivation”, 

“motivation factor”, “extrinsic motivation”, “intrinsic motivation”, “public sector”, “private 

sector”. Vi använde oss huvudsakligen av sociological abstract och gjorde sökningen i två 

omgångar, en gång där vi inkluderade “public sector”/”private sector” och en gång utan 

dessa. Detta gjorde vi för att dels komma åt artiklar som riktade sig mot arbetsmotivation 

generellt, samt dels att komma åt tidigare forskning om/hur arbetsmotivation skiljer sig åt 

mellan sektorerna. För att hitta fler resultat använde vi oss också av den bredare databasen 

Primo och inkluderade då även sökordet “sociology” för att se till att hitta forskning om 

arbetsmotivation ur ett sociologiskt perspektiv.  

 

2.2 Arbetsmotivation 

Här presenteras tidigare forskning gällande arbetsmotivation som forskningsområde samt 

artiklar om hur olika teorier kombinerats för att förstå arbetsmotivation inom olika 

yrkesområden, organisationer men också generellt taget. 

 

I artikeln “Work motivation: Theory and practice” (Thompson & Katzell, 1990) summeras 

forskning som skett kring begreppet motivation och arbetsmotivation. Thompson och Katzell 

(1990, s. 144) tar upp stora teoretiker som Taylor, Perrow och Herzberg samt tar i sin 

diskussion utgångspunkt i inre och yttre motivationsfaktorer men benämner dessa som 

endogena och exogena och menar att exogena faktorer är sådant som går att ändra på och som 

indirekt ger en förändring i de endogena faktorerna. De menar att: “endogenous theories...deal 

with process or mediating variables (expectancies, attitudes, etc.) that are amenable to 
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modification only indirectly in response to variation in one or more exogenous variables.” 

(Thompson & Katzell, 1990, s. 145). De kommer fram till att arbetsmotivation gått förbi den 

yttre aspekten av motivation där det skapas av belöningar, eller via att undvika bestraffningar. 

De menar att detta behöver förstås utifrån andra perspektiv på yttre faktorer. Vidare anser de 

att motivation skapas genom sju faktorer (1990, s. 151): (1) Att arbetstagarnas motiv och 

värderingar är lämpliga med det arbete de ska utföra. (2) Att arbetsuppgifterna är attraktiva 

och förenliga med motiven och värderingarna hos arbetstagarna. (3) Det finns klara mål med 

arbetet samt att de är utmanande, attraktiva och realiserbara för arbetstagare. (4) Personliga 

och materiella resurser ska finnas tillgängliga för att effektivisera arbetet för arbetstagarna. (5) 

Goda sociala miljöer. (6) Arbeta för att förstärka prestationsförmågan hos arbetstagarna. (7) 

Alla dessa element ska införas i ett socio-tekniskt system.  

 

Detta perspektiv är intressant och tar genom sin endogena/exogena synvinkel ett litet steg från 

tanken om att inre och yttre motivation behöver vara åtskilda. De lägger dessutom stor vikt 

vid att det är de synliga faktorerna som attraherar medarbetare till att bli motiverade. Detta 

“synliga” sätt att motivera är något vi tar med oss in i vårt eget arbete, det är intressant att 

undersöka om eller hur vi faktiskt kan se att arbetare motiveras eller om detta är internt.  

 

Bassous (2015) undersöker i artikeln “What are the Factors that Affect Worker Motivation in 

Faith-Based Nonprofit Organizations?” hur inre och yttre faktorer påverkar 

arbetsmotivationen bland medarbetare inom icke-vinstdrivande och tro-inspirerande 

organisationer. Arbetsmotivationen undersöktes utifrån fyra yttre aspekter: ekonomiska och 

icke-ekonomiska initiativ, ledarskap och organisationskultur. Detta gjorde författaren utifrån 

en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod för att dels se i vilken utsträckning 

arbetsmotivation korrelerar med de fyra utgångspunkterna och sedan med ett antal intervjuer 

för att försöka förstå vad som låg bakom resultaten.  

 

De teorier som Bassous (2015) använder i sin analys utgjordes av arbetsmotiverande och 

ledarskapstolkande teorier som bland annat inkluderade Maslows behovsteori, Vrooms 

förväntansteori, Herzbergs motivationsteori i led med teorier om ledarskap och 

“management”. Gemensamt för teorierna är en syn på olika nivåer inom arbete och 

motivation där begreppen externa/interna och inre/yttre används för att kategorisera. Detta 

använder Bassous för att förstå delar av resultaten utifrån delar av vissa teorier. Det framgick 

bland annat av studien att ekonomiska incitament inte korrelerade med förhöjd 
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arbetsmotivation vilket gjorde att de diskuterade utgångspunkterna, Skinners 

förstärkningsteori och Pierce teori om finansiellt motiverande, inte i detta fall stämde in. Detta 

skulle kunna bero på att forskaren avgränsat sig till tro-inspirerade och icke-vinstdrivande 

organisationer, då det kan finnas olika värderingar inom specifika yrkesroller och grupper av 

människor.  

 

Gällande de icke-ekonomiska incitamenten gjordes uppdelningen mellan 

arbetstillfredsställelse och uppdragsdrivenhet. Författaren baserade arbetstillfredsställelse 

utifrån Herzbergs motivationsteori och upptäckte i linje med denna att medarbetare 

motiverades av interna faktorer: ansvar, erkännande, autonomi och inte så mycket av externa 

faktorer som arbetsmiljö och policys. Vidare gjordes också upptäckten att uppdraget i sig 

skapar driv och således arbetsmotivation. Av de undersökta variablerna återgavs 

organisationskultur, bestående av normer, mål och uppdrag vara det som korrelerade högst 

med arbetsmotivation. Utifrån Maslows behovsteori och Vrooms förväntansteori drar 

författaren slutsatsen att de bitvis hjälper till att förstå resultatet, men inte som en helhet. 

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att icke-ekonomiska incitament, ledarskap och 

organisationskultur har en positiv korrelation med arbetsmotivation medan ekonomiska 

incitament inte har detta. Utifrån intervjuerna utrönas att meningsfullhet är den huvudsakliga 

motorn för motivation där bland annat altruism, värderingar och mål är viktiga faktorer.  

 

Leonard, Beauvais och Scholl (1999) använder sociologiska och socialpsykologiska teorier 

om arbetsmotivation för att tolka organisatoriskt beteende då utgångspunkten är att området är 

alldeles för splittrat och varierande, det finns inte någon möjlighet till att generalisera över 

olika yrkesområden. Artikeln syftar till att slå samman de tidigare teorierna till en metateori 

om arbetsmotivation med fokus på begreppet självuppfattning. De lyfter klassiska teorier som 

behandlar motivation där bland annat Deci & Ryan, Katz & Kahn och deCharms dyker upp 

som tidigare teoretiker vilka gjorde skillnaden mellan inre och yttre motivationsfaktorer. 

Vidare diskuteras också klassiska socialpsykologer med behovsteorier som styr vår 

arbetsmotivation där Maslow utgör en viktig kärna. De diskuterar självuppfattning utifrån 

olika teoretikers ingångar. De sammanslår en beskrivning över självuppfattning som innebär 

att individers uppfattning om sig själva bäst beskrivs utifrån tre faktorer: personlighetsdrag, 

kompetens och värderingar. 
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Leonard, Beauvais och Scholl (1999) argumenterar för att självuppfattningen kopplas an till 

förståelse av individer inom organisationer samt underlättar förståelsen av arbetsmotivation. 

De menar att arbetsmotivation kan förstås som vår vilja till att upprätthålla vår 

självuppfattning (även benämnt som självidentitet) utifrån de ovan nämnda faktorerna. 

Individers egna uppfattning om sin självidentitet blir avgörande för vilka val de gör. Ett 

exempel författarna lyfter är att en person som uppfattar sig själv som “samvetsgrann” 

kommer att motiveras av att komma i tid till möten, uppnå tydliga resultat och presentera 

uppnådda mål. De presenterar också förslag på framtida forskning och menar att det bland 

annat skulle vara intressant att se vad som händer i stadiet där individer förstår att vissa 

handlingar medför vissa konsekvenser och börjar agera utifrån det. De menar att det vore 

intressant att undersöka hur detta samspelar med olika system för uppmärksammande eller 

belöning, tex provision, socialt uppmärksammande eller titlar.  

 

2.3 Arbetsmotivation i offentlig och privat sektor 

Stenlund och Stenvall (2015) menar att motivation är nyckeln till att öka och upprätthålla 

produktionen inom en organisation och således hålla sig konkurrenskraftiga gentemot 

marknaden. De antar ett ledarskapsperspektiv för att se hur cheferna motiverar sina 

medarbetare utifrån tre aspekter: arbetsmiljö, ledarskapsstilar och organisationskultur. 

Resultatet talar för att det mellan offentlig och privat sektor finns både skillnader och likheter 

i arbetet för att öka arbetsmotivationen hos de anställda. Den huvudsakliga likheten var att det 

fanns en gemensam uppfattning om att trivsel och gemenskap är motiverande samt att 

arbetsmotivation är individuellt utifrån var och en av medarbetarna. Skillnaderna var att 

generellt sett så fokuserade privata företag utöver trivseln på yttre faktorer som förmåner, 

prestationer och lön medan den offentliga sektorn hade inre faktorer som förbättring och 

utveckling i fokus. Resultatet talar för att det finns skillnader i de strategier som används för 

att motivera anställda men återger inte något helhetsperspektiv, det vore intressant att se om 

eller hur medarbetarna upplever arbetsmotivation ställt till chefernas strategier för att uppnå 

detta.  

 

Bullock, Stritch och Rainey (2015) försöker i en internationell studie att reda ut eventuella 

skillnader mellan offentlig och privat sektor med fokus på karakteriserande drag som 

motiverar och belönar anställda. Författarna för olika hypoteser om att offentligt anställda 

motiveras mer genom “sociala faktorer”. Detta innefattar att offentliga sektorn tros tjäna 

samhället och vara människor till lags medan privata marknaden är mer organisationsbundna 
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och marknadsfokuserade i sitt fokus. Resultaten talar för att inom offentliga organisationer 

motiveras de anställda av att vara till allmännytta i högre utsträckning än inom privat sektor, 

detta var dessutom universellt för alla undersökta länder. Generellt sett värderades 

ekonomiska incitament för motivation högre inom privata sektorn, men detta var inte 

signifikant för alla länder och forskarna föreslår att fler variabler behövs tas i beräkning.  

 

2.4 Sammanfattning och reflektion 

Tidigare forskning har generellt sett bara tagit ett perspektiv i fokus genom att antingen 

analysera chefer eller medarbetare men sällan dessa tillsammans. Vi tror att genom att hela 

tiden ha fokus på både chefernas och medarbetarnas syn på motivation så frångås det ensidiga 

perspektivet och vi undviker att gå miste om viktiga faktorer. De olika författarna diskuterar 

exempel på inre motivation där autonomi, meningsfullhet, erkännande, ansvar, värderingar, 

självuppfyllelse och överkommande av hinder var faktorer som dök upp; medan lön, 

belöningar, bonusar, titlar och att undvika bestraffningar var exempel på yttre faktorer 

(Leonard, Beauvais, Scholl, 1999; Bassous, 2015; Katzell & Thompson, 1990). Något som 

framgår av den tidigare forskningen är vikten av att studera och utveckla kunskaperna inom 

området. Vi kan se att forskare argumenterar för att motivation inom arbetet bidrar till 

produktion, arbetsglädje, konkurrenskraftighet, nationell och internationell tillväxt samt att 

attrahera nya medarbetare till branscher där det går att se avtagande intresse. Gällande 

forskningen inom sektorvisa skillnader verkar det som att strategierna inom offentlig sektor 

tenderar att fokusera på inre motivation medan privat sektor tenderar att ha yttre faktorer i 

fokus. Leonard, Beauvais och Scholl (1999) menar att det hade varit intressant att studera hur 

olika typer av tillgångar och system som en organisation besitter kan påverka en arbetstagares 

motivation. Detta förslag är intressant då vi avser att undersöka huruvida arbetsmotivation 

skiljer sig mellan en statlig och privat organisation, miljöer där förutsättningar för olika typer 

av belöningar och uppmärksammanden kan komma att se olika ut.  

 

Vi ser att många av de tidigare forskarna använder delar av flera teorier för att få förståelse för 

arbetsmotivation. Detta förhållningssätt anser vi vara värt att dra kunskap från för att kunna 

analysera och skapa förståelse för de resultat vi finner i denna uppsats. Vidare anser vi att 

exempelvis Bassous (2015) har ett smalt fokus när han specifikt fokuserar på tro-inspirerade  

organisationer. Resultaten kan bero på att det finns en specifik tro och riktning för 

organisationen i förväg, något som attraherar och formar medarbetare. Det är således svårt att 

även utifrån denna slutsats göra någon vidare generalisering mer än att icke-ekonomiska 
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incitament spelar roll i varierande grad och beroende av kontext. Med detta i åtanke anser vi 

att vår uppsats har en relevant avgränsning samt möjlighet att fylla kunskapsluckor i forskning 

om arbetsmotivation inom vinstdrivande offentliga och privata organisationer. 
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3. Teori 
Denna del kommer redogöra för teorier om olika typer av organisationer vilket sedan 

fördjupas i teorier kring inre och yttre motivation med inspel från relevanta teorier om 

motivation. Arbetsmotivation tar sin grund i det breda forskningsområdet om motivation, 

vilket i många avseenden varit en fråga för psykologer men som fått stor betydelse inom 

sociologin. Fokus i detta kapitel är att ge läsaren en god inblick i teorin från ett brett spektrum 

för att sedan avgränsa i inre och yttre motivation inom just organisationer. Slutligen ges en 

sammanfattning och reflektion över hur teorier om organisationer och motivation kan 

kombineras.   

 

3.1 Organisationer inom offentlig och privat sektor 

Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 25) sammanslår en bild av flera forskares arbete gällande 

olika typer av organisationer. De menar att det finns ett återkommande fokus i forskning om 

organisationer vilket säger att det bör göras en uppdelning mellan offentliga och privata 

organisationer (ibid). Offentliga organisationer är sådana som ägs av det offentliga medan 

privata organisationer styrs av privata investerare. Ett av de karaktärsdrag som skiljer de 

offentliga organisationerna från de privata är att de måste förhålla sig till landets politik. Detta 

brukar uttryckas vara en mångfunktionalitet då organisationerna både måste producera varor 

och tjänster på effektivt vis samt respektera och representera centrala rättsstatliga värden. 

Detta kan ibland upplevs som en motstridighet i de önskemål och krav som upplevs inom 

organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 25-26).Ytterligare en aspekt som skiljer de två 

organisationstyperna åt är att då de offentliga organisationerna inte agerar på en marknad i 

samma utsträckning som privata organisationer får de inte heller samma respons. De privata 

organisationerna får en tydligare återkoppling av marknaden på de producerade varorna eller 

tjänsterna vilket offentliga organisationer inte erhåller på samma sätt (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s. 26). Empiriska studier framhäver offentliga organisationer som mer rutinbaserade 

och regelfokuserade, med mer komplexa mål men också mindre riskpräglade (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008, s. 26-27). 

 

Skillnader tydliggörs också via tre kategorier: personal och personalsystem, 

arbetsuppgifter/arbetsmiljö samt organisationsstruktur (Bozeman, 2004, s. 15).  
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Personal och personalsystem 

Arbetstagare som jobbar inom privat eller offentlig sektor skiljer sig i sin attityd till arbete och 

på det organisatoriska planet finns det en skillnad i vilka typer av incitament som det finns 

tillgång till (Bozeman, 2004, s. 15). De tydligaste skillnaderna mellan sektorerna återfinns i 

vilken grad en arbetstagare känner sig tillfredsställd med sitt arbete, grad av tillgivenhet till 

organisationen samt motivation till arbetet (ibid).  

  

En studie visade att chefer inom den privata sektorn hade ett starkare band till sina 

organisationer och identifierade sig själva mer med organisationen än vad chefer inom 

offentlig sektor gjorde (Bozeman, 2004, s. 15-16). Vidare påvisas också att chefer inom den 

offentliga sektorn inte identifierar sig lika mycket med sin organisation och har lägre 

förhoppningar om att starka arbetsinsatser kommer leda till större belöningar. Det är också 

svårare för chefer inom den offentliga sektorn att belöna bra arbete och straffa arbetstagarna 

om arbetsuppgifter inte utförs (Bozeman, 2004, s. 16).  

  

Det finns en skillnad inom motivationen och värderingarna till varför personer väljer att 

arbeta inom privat kontra offentlig sektor. Personer som väljer att arbeta inom det offentliga 

har dominanta personlighetsdrag, söker efter status och vill ha flexibilitet (Bozeman, 2004, s. 

18). De är däremot inte lika intresserade av incitament och personlig framgång. Det är därför 

inte lika aktuellt för alla arbetstagare att arbeta inom offentlig eller privat sektor. Individer vill 

arbeta inom vissa sektorer och väljer därmed att göra det baserat på skillnader i olika 

värderingar där offentliga och privata organisationer attraherar olika individer (ibid) .   

 

Arbetsuppgifter och arbetsmiljö 

Den offentliga sektorn blir mer granskad och ifrågasatt när vissa val har gjorts, både av media 

och andra grupper. Att ständigt vara synlig är något som kan påverka hur fort arbetet kan 

göras vilket oftast sänker arbetshastigheten (Bozeman, 2004, s. 20). Offentliga organisationer 

blir styrda och kan därmed uppleva effekter av politiska beslut. Samtidigt så har de politiska 

besluten som offentliga organisationer arbetar efter en större och bredare påverkan på 

individen i samhället i jämförelse med den privata sidan (Bozeman, 2004, s. 23). De privata 

organisationernas beslut tas där informationen har kommit från, medan den offentliga 

organisationen stiger hierarkiskt där beslut blir tagna högre upp (Bozeman, 2004, s. 21).  
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Organisationsstruktur 

Offentliga organisationer har ett säkrare skydd eftersom de inte konkurrerar på olika 

marknader i samma utsträckning som privata organisationer gör. Pengarna kommer från 

staten vilket är en trygghet. Bozeman (2004, s. 26) menar att detta gör att offentliga 

organisationer har ett längre livsspann än de privata. Dock är de beroende av staten och 

därmed kan ett politiskt skifte utgöra ett problem och en förändring i såväl struktur som 

agenda (Bozeman, 2004, s. 27). Av denna anledning är den offentliga sektorn också tyngre 

styrd av regler och regelverk än vad privata sektorn är (Bozeman, 2004, s. 17). 

 

3.2 Inre och yttre motivation 

Motivation kan ses som förståelsen om hur vi styrs till att göra någonting och vad som ligger 

bakom denna drivkraft (Deci och Ryan, 2000a, s. 54-55). Inre och yttre motivation är en 

grundläggande uppdelning i hur människor motiveras. Inre motivation innebär att någon styrs 

av exempelvis intresse eller njutning medan yttre motivation är när någon handlar för ett 

separat utfall (ibid). Inre och yttre motivationsfaktorer existerar överallt, från tidiga förskolan 

till arbetsplatser. Varierande i olika yrkesroller, branscher och miljöer så går det att se spår av 

och applicera inre och yttre motivationsfaktorer som ett perspektiv för att förstå mänsklig 

handling (Sansone & Harackiewicz, 2000, s. 1-4). Även flera teoretiker har försökt att göra en 

uppdelning mellan olika faktorer. Herzbergs tvåfaktorsteori säger att motivation är uppdelat i 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är lön, arbetsvillkor, säkerhet på 

arbetsplatsen, status, ledarskap och policys medan motivationsfaktorer är ansvar, framgång, 

prestation, uppskattning, utveckling och arbetet i sig. Motivationsfaktorer måste finnas och 

vara tillfredsställda för att människor ska kunna känna motivation till sitt arbete (Watson, 

2012, s. 39). Vi kommer nedan att gå in på djupet för att förstå inre och yttre 

motivationsfaktorer som ett ramverk samt hur utveckling och diskussion runt dessa begrepp 

har sett ut.  

 

3.2.1 Inre motivation 

Den inre motivationen beskrivs som viljan att handla för att uppnå någon form av njutning, 

glädje, utmaning eller annan positiv känsla (Deci & Ryan, 2000a, s. 56). Forskningen kring 

inre motivation växte fram i experiment på djur när människor upptäckte att djuren inte bara 

handlade efter separata belöningar som tidigare trott, utan att de också handlade efter känslor 

(Sansone & Harackiewicz, 2000, s. 2). Eftersom att det är känslostyrt blir det också bundet 

och format efter individen och dennes relationer, varpå motivation måste förstås som något 
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subjektivt. Personliga preferenser och intressen via den enskilda individen formar därmed vad 

som ger upphov till den inre kraften att handla. Den inre motivationen kan liknas med vad 

som förmår en individ att handla när alla belöningar, bestraffningar, uppmärksammanden och 

bekräftelser tas bort (Deci & Ryan, 2000a, s. 56-57). 

 

Deci och Ryan (2000, s. 59) menar att forskningen talar sitt tydliga språk gällande inre 

motivation: när någon ges frihet och autonomi till att lösa uppgifter utan att vara hårt styrda 

eller kontrollerade så vidgas kreativitet och utvecklande. Detta har dock sin brist i att 

uppgifter inte alltid känns intresseväckande och roliga för alla, vilket gör att den inre 

motivationen kanske finns där i en viss situation för vissa men långt ifrån hos alla (ibid). Inre 

motivation går dock inte att förstås så enkelt då det också kan härstamma från mer än bara 

vårt intresse. Inre motivation har tolkats som bland annat att släcka mänskliga behov av 

kunskap och kontroll, arbete efter ett mål eller att kontexten erbjuder flera olika mål vilket 

väcker intresse, och således inre motivation (Sansone & Harackiewicz, 2000, s. 444-445) .  

 

Inre motivation är spontana känslor som dyker upp och motiverar oss till handling. Aktiviteter 

som framkallar inre motivation är sådana som tillåter oss att känna frihet (autonomi), 

effektivitet (kompetens) och/eller emotionell närhet (samhörighet), vilka i grunden är 

mänskliga behov (Reeve, 2009, s.111). Även Maslow (1954, s. 36-47) menar att behov finns 

på olika nivåer. Sociala relationer, samhörighet till andra och att andra människor har behov 

av oss är viktigt för alla människor. Han menar också att vi har behov av erkännande vilket 

kräver att vi känner oss uppskattade och bekräftade från vår omgivning (ibid). I en 

organisatorisk kontext kan detta synas genom att en person får känna sig intresserad, delaktig 

och bestämmande över sin egna situation. Vidare är exempel på detta också att känna 

personlig utveckling och stimulans i arbetet eller genom relationer och stöd från omgivningen. 

De fördelar som föds ur inre motivation är uthållighet till att utföra uppgifter, vidgad 

kreativitet, lättare djupinlärning/förståelse samt bättre välmående och mer fungerande 

individer (Reeve, 2009, s. 112-113). 

 

3.2.2 Yttre motivation 

Den subjektiva aspekten finns med även i yttre faktorer, det som en person uppfattar bidra 

med en känsla behöver inte nödvändigtvis betyda detsamma för nästa. En teori som Herzberg 

skapat handlar om hur arbetstagare kan motiveras och vilka verktyg som kan användas för att 
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göra detta (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.267). För att en arbetstagare ska känna sig 

tillfredsställd med sitt arbete måste arbetsuppgifterna vara anpassade efter denna (ibid).   

 

Den yttre motivationen är kanske vad som egentligen är det mest uppmärksammade när det 

talas om motivation, eftersom att det finns tydliga saker att betrakta när en viss handling leder 

till ett påtagligt resultat. Inom Scientific management ses arbetstagaren som ett ekonomiskt 

djur som kan kontrolleras med hjälp av belöningar i form av lön (Watson, 2012, s. 34-35). 

Belöningen som ges är utifrån det arbetstagaren har producerat och kan liknas med en så 

kallad provisionslön. Ju mer en arbetstagare producerar desto mer i lön ska hen få. För att 

arbetsgivarna ska få de resultat och mål de vill uppnå måste de se till att arbetstagarnas 

egenintresse förverkligas för att motivera dem till att arbeta. Detta yttre perspektiv på 

motivation har en tydlig roll i samhället där mycket är uppbyggt utifrån ansvarstagande över 

att utföra en viss uppgift och bli belönad på ett specifikt sätt. Det instrumentella värdet är 

synliggjort för samhället och mycket av grundidéerna av yrken, uppdrag och system i 

samhället bygger på ett utbyte av instrumentella värden där fokus ligger på att yttre faktorer är 

det som motiverar en människa till handling (Deci & Ryan, 2000a, s. 60). Detta följer samma 

ansats som Vroom (1964, s. 30-42) i hans tro om att för att en arbetstagare ska ha viljan att 

utföra ett arbete krävs en ekonomisk kompensation, vilket kan vara i form av lön eller genom 

andra typer av förmåner.  

 

Det har dock länge existerat stor kritik mot det yttre motiverande synsättet om att det skulle 

vara förminskande för den egna kontrollen. Det kan vara farligt för arbetsgivare att ge för 

mycket yttre belöningar eftersom att de då kan hamna i en så kallad belöningsspiral. Detta kan 

skapa en risk för att belöningarna förminskar motivationsfaktorn till slut (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008, s.273). Även inom Scientific management finns dock en tro om att välstånd 

för alla medarbetare inom en organisation inte bara handlar om att öka lönen eller ge fler 

belöningar. Arbetsgivare måste också lägga vikt vid hur en arbetstagare kan använda sin 

maximala effektivitet till att genomföra sina arbetsuppgifter som ska vara naturligt anpassade 

till arbetstagaren (Taylor, 2008, s. 5). Å ena sidan kan handlande för att undvika en 

bestraffning eller få en belöning vara en situation där yttre faktorer motiverar en person att 

handla i en viss riktning, och där det finns lite autonomi i den egna personens val. Å andra 

sidan kan yttre motivation också återfinnas i ett scenario där en person arbetar för att uppnå 

ett separat mål i framtiden, tex en titel eller ett jobb, men där friheten och valet till att göra 

detta är större (Deci & Ryan, 2000a, s. 60). Båda är exempel på arbete mot instrumentella 
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resultat men där en stor skillnad ligger i vilken autonomi och vilka val som finns i den givna 

situationen.  

 

Inom yttre motivation ryms också mål. Ett organisationsmål är en yttre motivationsfaktor som 

antingen kan stå långt ifrån eller väldigt nära individen. Om individen inte håller med om 

målet så bidrar det inte till någon motivation. Kan en medarbetare däremot internalisera och 

integrera målet med sig själv, där den känner att den kan påverka riktningen eller finna den i 

linje med vad de själv känner, så kan motivationen öka (Deci & Ryan, 2000a, s. 61). 

Internalisering och integrering är således viktigt att diskutera för att se hur yttre faktorer når 

fram till och motiverar anställda. Detta går att se inom organisationer där högre grad av att 

individen själv känner sig delaktig, påverkande och av betydelse gör att de yttre motiverande 

faktorerna föder engagemang och motivation (Deci & Ryan, 2000a, s. 61-63).  

 

Det kan existera flera olika typer av yttre motivation, där det kan variera mellan yttre faktorer 

som står långt ifrån individen eller som individen anser vara styrt av de själva (Reeve, 2009, s. 

133). Det är stor skillnad mellan om individen handlar för att komma åt något separat, eller 

om individen handlar för att denne anser att handlingen ligger i linje med egna värderingar; 

skillnaden ligger i hur pass integrerad individen känner sig i själva handlingens värde (ibid). 

Vroom (1964, s.17-18) menar dock i sin förväntningsteori att det också existerar tre punkter 

vilka talar för att en individ ska känna sig motiverad: förväntan, instrumentalitet och valens. 

Förväntan handlar om att det måste finnas en anknytning mellan prestationen en individ utför 

och resultatet som sker till följd av prestationen samt leder till en belöning denne vill ha. Att 

en handling faktiskt leder till en önskad belöning är det som kallas instrumentalitet. Den sista 

är valens vilket innebär att en individ måste vilja ha belöningen för att ens utföra en handling 

och bli motiverad till att genomföra den.  

 

För att yttre motivationsfaktorer ska nå fram till individen tilldelas också stor betydelse till 

samhörighet och sammankoppling. Medarbetare kan motiveras till att göra saker om det 

värderas av omgivningen, uppskattas i den sfär denne ingår eller gör att individen blir en del 

av omgivningen (Deci & Ryan, 2000a, s. 64). Detta går att koppla till mindre arbetsgrupper, 

en bransch, en sektor, en yrkesroll eller en hel organisation. Det är viktigt för att förstå hur 

medarbetare kan motiveras av yttre styrmedel som t.ex. påtvingade mål eller arbetssätt men 

där samhörigheten/sammankopplingen egentligen är det som skapar motivation till handling.  
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Begreppet kompetens är också viktigt för den motiverande processen. Medarbetarna kan 

genom feedback, utmaningar och kompetensutveckling få de kunskaper och redskap som 

behövs för att kunna utföra ett bra jobb och således känna sig betydelsefull för omgivningen 

(Deci & Ryan, 2000a, s. 64). Det kan dock vara svårt att internalisera icke-intressanta 

uppgifter och motivera en individ till att utföra dessa. Forskningen talar för att det effektivaste 

sättet är att försöka få individen att själv förstå varför någonting är viktigt och låta denne själv 

bygga upp viljan till att utföra handlingen. Det handlar om att fånga personens situationella 

intresse och sedan tillföra information om värdet av ett specifikt handlande (ibid). Om en 

medarbetare själv känner värde och intresse över att göra en viss sak för att det tillför 

någonting skapas en oreglerad yttre faktor som bygger upp vilja och motivation (Reeve, 2009, 

s. 139). Motivation handlar även om en individs vilja att utföra en handling som sedan 

kommer mynna ut i ett resultat som individen förväntar sig att uppnå. Det är därmed 

förväntningarna och intresset till att uppnå ett visst resultat eller motta en specifik belöning 

som är en stark faktor till individens motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 264).  

 

3.2.3 Inre och yttre motivation i samspel 

Det krävs en blandning av faktorer för att påverka människor till att utföra arbete, vilket kan 

sammanfattas i fem punkter. Dessa är: ekonomisk ersättning, social samhörighet, status, 

användning av mentala och fysiska fallenheter och bidragandet till nytta för organisationen i 

form av produktion av varor och tjänster (Vroom, 1964, s.30). Även Deci och Ryan (2000b, s. 

70) ser till båda sidor och menar att yttre motivationsfaktorer ibland kan upphöja de inre 

faktorerna. Sociala yttre faktorer som belöningar, feedback och positivt kommunicerande i 

relation till kunskap som en inre faktor kan ge en synergieffekt av att de yttre faktorerna 

förhöjer den inre motivationen av att känna sig utvecklad som individ. Åt andra hållet kan 

negativ feedback och bestraffningar förminska den inre känslan (ibid). För relationen mellan 

inre och yttre motivation så måste det därför existera autonomi samt en känsla av att individen 

själv är den som bestämt för att de inre faktorerna ska få sin effekt. Ett möte mellan vad som 

kan ses som yttre och inre motivation skedde också under Hawthorne-studierna. Under dessa 

studier utfördes experiment där förutsättningarna för arbetet ändrades genom att justera 

scheman, raster, arbetstider och arbetsmiljön. Oavsett vad forskarna förbättrade fick de 

liknande resultat, nämligen att arbetarna jobbade mer effektivt och produktionen ökade. 

Därmed var det inte förbättringarna kring arbetet som ökade effektiviteten hos arbetstagarna 

utan det var uppmärksammandet i sig som var den påverkande faktorn. Detta är något som 
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kallas för ”Hawthorne-effekten” vilket visar att arbetstagare arbetar effektivare om dem blir 

sedda och om arbetsgivarna visar intresse i det de gör (Watson, 2012, s.43-44).  

 

Det är också viktigt att lyfta belöningar, bestraffningar och incitament samt hur dessa 

påverkar känslor. Förhållandet är komplext och även fast det kan verka bäst att kombinera 

inre och yttre motivationsfaktorer för en och samma aktivitet så behöver detta nödvändigtvis 

inte vara fallet. Uppenbara yttre faktorer i form av belöningar, bestraffningar eller dylikt kan 

öka engagemang men stör också känslor samt förskjuter fokus från vad som en gång drevs av 

en känsla (Reeve, 2009, s. 120-121). Yttre motivationsfaktorer kan skapa engagemang och 

upphöja motivation och det mest effektiva är att styra bort från förväntningar. Utan förväntade 

belöningar, bestraffningar eller oro över att vara kontrollerad så kan yttre medel tillföra något 

för den inre motivationen (Reeve, 2009, s. 126). Yttre motivation måste förstås som någonting 

vilket innehar stora styrkor men också dolda risker.  

 

Det går inte att säga att den ena är bättre än den andra. Forskare inom ämnet har haft olika 

ingångar till påverkansmöjligheter mellan inre och yttre motivation och dagens forskning bör 

varken tro att inre faktorer förhöjer/underminerar yttre, eller vice versa. Istället bör inre och 

yttre motivation undersökas som något relationellt till varandra och till omgivningen (Sansone 

& Harackiewicz, 2000, s. 444-446).  

 

3.3 Sammanfattning och reflektion om organisationer och motivation 

Från forskningsområdet kring inre och yttre motivation tar vi med oss olika perspektiv och 

aspekter vilka vi kan använda som verktyg i vårt egna arbete. Utifrån de tidigare teoretikernas 

ingångar till ämnet ser vi en röd tråd i fokuset på det individuella och subjektiva, och inte på 

arbetsmotivation som något objektivt vilket fungerar lika i varierande sociala kontexter. Vi 

anser även att det är viktigt att ställa sig kritisk till användandet av inre och yttre motivation 

då all motivation på ett sätt är inre. Under insamlingen av empiri tar vi därför med oss 

vetskapen om att respondenterna kan komma att tolka vissa saker som inre, trots att vi utifrån 

teorin betraktar dessa som yttre faktorer. Vi har valt att inom ramen för inre och yttre 

motivationsfaktorer väva in teoretiker som har bredare och mer generella teorier om 

motivation och arbetsmotivation. Detta för att begreppet motivation i sig är komplicerat och 

behöver klargöras ur flera perspektiv för att uppnå större förståelse.  
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Vi kan utifrån tidigare teoribildning se att inre och yttre motivation både kan tolkas separat 

och tillsammans. Återkommande faktorer inom arbetsmotivation är intresse, autonomi, 

utmaningar och kompetens, återkoppling, belöningar, social omgivning och mål. I 

redogörelsen för hur olika organisationer ser ut får vi uppfattningen om att offentliga och 

privata organisationer skiljer sig åt i vissa avseenden. Inom offentliga organisationer menar 

vissa teorier att regler och rutiner, olika politiska agendor, motstridighet i önskemål samt 

mindre riskfylldhet är faktorer som särskiljer dessa från de privata. Vidare uppges också att 

inom offentliga organisationer får arbetet en större påverkan på samhälle och individer. 

Gällande privata organisationer säger forskningen att större återkoppling från marknaden samt 

beslut på fler nivåer i organisationen är utmärkande. Vidare menar exempelvis Bozeman 

(2004, s. 15) att användandet av olika former av incitament också skiljer organisationerna åt 

där offentliga är mer styrda av politik medan privata är mer fria.  

 

Vi ser en tydlig koppling till teorierna om arbetsmotivation när vi studerar offentliga och 

privata organisationer. Regler och rutiner inom offentliga organisationer kan ses som en 

begränsning utifrån Reeves ingång till autonomi och frihet i yrkesrollen som en viktig 

motivationsfaktor. Detta går också att knyta an till beslut på högre eller lägre instanser. Det 

ges olika förutsättningar då privata sektorn fattar beslut på fler nivåer medan offentliga 

sektorn följer större politiska beslut, vilket blir relevant för att förstå en möjligtvis skild 

uppfattning av motivation gällande beslutsfrihet. Belöningar i form av exempelvis lön blir en 

stor skillnad då offentliga organisationer inte i samma grad använder sig av ekonomiska 

incitament som privata organisationer gör. Social samhörighet och feedback som 

motivationsfaktorer ger olika förutsättningar för offentliga och privata organisationer. Privata 

tar emot mer återkoppling från marknaden samtidigt som arbete inom offentliga 

organisationer kopplas an till att ha en större påverkan på samhället, vilket båda enligt 

teorierna bör öka motivationen.  

 

Även gällande mål som motivationsfaktor blir förutsättningarna olika. Offentliga sektorn 

behöver följa större politiska mål vilket dessutom ska samspela med flera aktörer inom 

sektorn medan privata sektorn kan ha mål som är satta på en nivå närmare arbetstagaren. 

Detta aktualiserar den internalisering som diskuteras gällande måls funktion för motivationen 

och där förutsättningarna därmed skiljer sig åt mellan sektorerna. Intresse och utmaningar gör 

sig också som en skillnad då offentliga organisationer i större grad möjliggör för personer 

som inte söker personlig framgång och utveckling utan med större fokus på status och 
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flexibilitet (Bozeman, 2004, s. 18). Genom reflektion av offentliga och privata organisationer 

ser vi en tydlig skillnad i förutsättningar och begränsningar för hur medarbetare på olika sätt 

antas uppleva olika motivationsfaktorer.  

 

Samtidigt som vi anser att organisationerna har en klar och tydlig uppdelning är vi också 

kritiska till att gränserna mellan offentliga och privata organisationer inte alltid behöver vara 

klart så tydliga. Utöver detta handlar dessutom en stor del av Bozemans forskning om 

skillnader mellan de offentliga och privata sektorerna i USA vilket gör att vi ställer oss lite 

kritiska då det finns skillnader mellan hur organisationer styrs i USA och Sverige. Jacobsen 

och Thorsvik (2008, s. 27) menar vidare att offentlighet bör förstås som en skala, vilket vi 

också tar med oss i vår uppsats.  

 

  



  21 

4. Metod  
I denna del kommer vi redogöra och argumentera för den valda metoden samt dess 

möjligheter och begränsningar. Vi kommer även beröra hur vi valde ut våra respondenter och 

även tillvägagångssätt i hur vi samlat in information. De etiska riktlinjerna för uppsatsen 

klargörs och sist presenteras avgränsningen för uppsatsen.  

 

4.1 Val av metod  

4.1.1 Fallstudiemetod 

Vi har valt att utföra en kvalitativ jämförande flerfallsstudie för att undersöka våra 

forskningsfrågor. Vid valet av metod vände vi oss till vårt formulerade syfte och våra 

frågeställningar. Yin (2007, s. 40) menar att frågor som berör “hur” och “varför” samt 

fokuserar på att undersöka ett eller flera fall (typ grupper, individer, organisationer) lämpar 

sig för fallstudiedesign. Vidare menar han också att behovet av fallstudie som metod kan 

uppstå när forskaren försöker förstå komplicerade sociala företeelser eller det meningsfulla i 

verkliga händelser, något som vi ser ett behov av i vår egen forskningsansats (Yin, 2007, s. 

18). Vårt val av metod motiveras således dels av forskningsfrågans utformning, det faktum att 

vi inte behöver kontrollera/styra beteende samt att det fokuserar på aktuella händelser. Dessa 

är samtliga faktorer som utmärker fallstudien som strategi (Yin, 2007, s. 22). 

 

En flerfallsstudie är precis som en vanlig fallstudie med undantaget att den, likt experiment, 

testas flera gånger. Det är ett effektivt redskap för oss då vi avser att dels besvara frågan om 

hur medarbetare och arbetsgivare uppfattar arbetsmotivation samt för att se om det finns 

skillnader och/eller likheter i de två kontrasterande fallen som valts utifrån olika sektorer i 

samhället. Yin (2007, s. 76) menar att flerfallsdesign dels erbjuder en chans att få en bredare 

uppfattning om ett givet forskningsområde samt ger forskaren möjlighet att tala om skillnader 

och likheter, oavsett om dessa var förväntade (enligt en hypotetisk ansats) eller dök upp 

omedvetet. Även Bryman (2011, s. 80-82) pekar på att det jämförande fallet kan användas när 

det finns flera organisationer och forskaren vill skapa sig förståelse för ett visst fenomen. Den 

jämförande designen lyfter likheter samt olikheter vilket hjälper forskaren att bilda sig större 

förståelse. Enligt vår forskningsansats och tidigare forskning finns en hypotes om att 

förutsättningarna och omständigheterna för arbetsmotivation ser olika ut gällande de två 

sektorerna. Här hjälper flerfallsstrategin oss att undersöka samtidigt som det också gör det 

möjligt att få en större bredd av information för att uttala oss om arbetsmotivation i allmänhet 
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inom ramarna för organisationer. Vårt metodval har således sin utgångspunkt i att vi dels 

avser att bredda kunskapen om arbetsmotivation som forskningsområde, och även för att 

utifrån detta kunna uttala oss om det finns likheter och skillnader mellan två olika 

organisationer. Vi har valt vad Bryman (2011, s. 77) benämner som det exemplifierande fallet 

vilket belyser vardagliga händelser och kontexter istället för att fokusera på något unikt. Detta 

är dock inte att förväxla med något som bidrar med någon större generaliserbarhet, då detta 

som tidigare nämnt inte är syftet med en fallstudie. Yin (2007, s. 68-72) diskuterar dessutom 

att fallstudiemetoden antar en replikerande process där metoden för datainsamling och analys 

betraktar fallen som frånskilda. Detta är en styrka för oss då vi kan uttala oss om 

arbetsmotivation i de två enskilda fallen, om båda fallen tillsammans samt också skillnader 

och likheter som kan bero på de olika kontextuella skillnaderna. Detta minimerar dessutom 

den kritik som Yin (2007, s. 77) menar traditionellt sett riktats mot fallstudier där risken finns 

att forskaren stöter på ett unikt fall som genererar missvisande eller avvikande resultat.  

 

Det finns dock mer kritik mot fallstudien som design och bland dessa återfinns ofta att 

generaliseringsmöjligheterna är små, att det råder brist på stringens samt att det är 

tidskrävande (Yin, 2007, s. 27-28). Gällande generaliserbarheten så kommer vi att betrakta 

resultatet som analytiskt generaliserande snarare än statistiskt; våra resultat medför kunskap 

om arbetsmotivation till forskningsområdet och till teorierna snarare än om kausala samband i 

en specifik population (ibid). Området är stort och komplext vilket gör att vi utifrån vårt 

teoretiska ramverk “inre och yttre motivation” avser att bidra med mer kunskap. Vi avser 

vidare att stärka stringensen genom att förhålla oss till riktlinjer för fallstudiedesign som 

forskningsmetod för att undvika att snedvridningar, så kallade bias, påverkar resultat och 

slutsatser. Detta beskriver Yin (ibid) vara viktigt för att metoden är så pass vid och mindre 

etablerad i läroböcker. Slutligen så finns det en stor brist i tidsaspekten då vi har begränsade 

resurser. Vi ser dock vårt arbete som högst relevant då vi trots allt jobbar med två fall och 

således får stor kunskap och möjlighet att generalisera till teoribildning. En styrka är också att 

vår forskning kan byggas vidare av framtida forskare då replikation med eller utan justeringar 

är möjligt inom fallstudiemetoden (ibid). Vi betraktar således denna forskningsprocess som 

ett bidragande verk för att öka förståelsen för forskningsområdet som helhet. 

 

4.1.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden diskuterar Bryman (2011, s. 40-41) ofta som induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk, fast detta inte alltid behöver vara fallet. I vår uppsats använder vi oss av 
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tidigare forskning samt ett teoretiskt ramverk, vilket kan tolkas som deduktivt i den 

bemärkelse att det utgår från redan given teori och vill undersöka hur detta tar sig i uttryck i 

verkligheten. Å andra sidan avser vi att ta fram ny information och kunskap samt bidra till 

teoribildning inom arbetsmotivation vilket i det avseendet är induktivt. Således betraktar vi 

vår uppsats relation till teorin som abduktiv, vilket Bryman (2011, s. 40-41) menar är fullt 

möjligt och kan bidra till intressanta resultat. Gällande epistemologisk och ontologisk 

ståndpunkt så kommer vårt arbete att följa de vanligaste kvalitativa inriktningarna av att vara 

tolkande och konstruktionistiska. Detta med bakgrund i att den tidigare teori vi valt att lyfta 

pekar på vikten av att arbetsmotivation inte är någonting objektivt utan att det handlar om 

individers subjektiva uppfattningar och tolkningar av fenomenet. Vår utgångspunkt bygger 

inte på kvantifiering utan på djupgående kvalitativa ansatser som avser att förstå 

arbetsmotivation som någonting komplext och subjektivt.  

 

I vår redogörelse för tidigare forskning om arbetsmotivation såg vi att en del forskare använt 

en kvantitativ metod där individer får skatta sin egna motivation i enkäter. Med den 

kvantitativa metoden är det möjligt att tala om större trender och mönster av när, var och hur 

anställda anser sig vara motiverade samt dra generella slutsatser om fenomenet. Detta är en 

styrka då det är lätt att tala om faktiska förhållanden och större populationer som exempelvis 

hela organisationer istället för att vara låst till färre individer och teoriutveckling. Vår 

ståndpunkt skiljer sig dock från detta perspektiv och som ovan nämnt lämpar sig den 

kvalitativa metoden bättre för just vår uppsats. En intressant utgångspunkt, vilket använts av 

en del tidigare forskare, är att använda sig av en blandning av kvalitativ och kvantitativ 

metod. Detta med bakgrund i att den kvantitativa metoden kan fånga in en bredd av svar för 

att sedan exempelvis använda kvalitativa intervjuer för att djupgående bilda sig en uppfattning 

om exakt hur respondenterna resonerar och ta del av subjektiva värden. Således ges en 

kompletterande bild av fenomenet som dels följer den långvariga tradition av teorier vilket 

talar för att fenomenet är subjektivt, men också ger en chans att uttala sig om större mönster 

och trender. Detta hade varit intressant att genomföra men då brist på tid varit ett faktum fick 

vi tyvärr lämna tankarna om en kombinerad metod.  

 

För att belysa denna uppsats kvalitet kommer vi nedan att gå igenom de kriterier gällande 

reliabilitet, replikation och validitet som är viktiga att ta hänsyn till. 
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4.2 Kvalitetssäkring  

Yin (2007, s. 54-55) menar att för säkerställandet av en studies kvalité behöver forskaren ta 

hänsyn till en rad kriterier inom forskningsdesignen. För att vi ska uppnå en god kvalité har vi 

valt att vända oss till Bryman (2011) som talar om kvalité inom den kvalitativa metoden som 

inriktning men också använda oss av Yin (2007) som lyfter vissa specifika delar som kan 

användas för fallstudier. Nedan redogör vi för samt applicerar valda kriterier på vår egen 

forskningsprocess för att uppvisa transparens i uppsatsen.  

 

4.2.1 Begreppsvaliditet 

Den kvalitativa inriktningen, och även fallstudiemetoden i sin helhet, har under åren mottagit 

en stor mängd kritik för att de skulle vara alldeles för subjektiva. En vanlig anledning anses 

vara att begrepp och processer kan tolkas på olika sätt samt att forskarens närhet till 

respondenterna formar resultatet på ett onaturligt vis (Yin, 2007, s. 55-56). För att bemöta det 

faktum att olika begrepp som utmaningar, motivation, kompetens och autonomi kan tolkas på 

olika sätt så har vi i våra intervjuer hela tiden förklarat vad vi utgår från samt exemplifierat 

ovan nämnda begrepp och situationer. Genom att vi förklarat för respondenterna med exempel 

och definition utifrån vad teorin säger och vad vi utgår ifrån med ramverket för inre och yttre 

motivation så minskar vi dessutom risken för svar utifrån felaktiga uppfattningar. På så sätt 

mäter vi vad som avses mätas, något även Bryman (2011, s. 52) menar är en viktig faktor för 

att säkerställa kvalité i forskningens resultat. Yin (2007, s. 56) menar dessutom att ett sätt att 

öka validiteten också är att använda sig av flera källor. Vi har bemött detta genom att studera 

två olika organisationer men önskvärt hade varit att undersöka ännu fler, vilket vi ser är 

möjligt för fortsatta studier men som inte är genomförbart inom ramarna för våra resurser i 

detta arbete.  

 

4.2.2 Intern validitet och trovärdighet  

Såväl Bryman (2011, s. 354) som Yin (2007, s. 56-57) trycker på vikten av att data måste vara 

samstämmig, överensstämmande, med den sociala verklighet som observerats. För att detta 

ska kunna ske ges förslag att använda sig av fler än en sorts metod vilket vi tyvärr inte av 

resursskäl har möjlighet att göra. Vidare föreslår dock Bryman (2011, s. 355) att 

respondentvalidering, nämligen att se till så att respondenterna på något vis kan bekräfta vad 

de svarat, är en effektiv metod. Då vi använt oss av semistrukturerade intervjuer har vi haft 

möjlighet att alltid säkerställa att vi uppfattat rätt genom att ställa kontrollfrågor och få en 

ytterligare bekräftelse från respondenterna. Här ser vi den kvalitativa metoden som en styrka 
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då vi dels kan ställa följdfrågor men också ge respondenterna en chans att förtydliga vad de 

menar. På så sätt kan vi förstärka trovärdigheten samt minska risken för missuppfattningar 

och således stärka den interna validiteten.   

 

4.2.3 Extern validitet och överförbarhet 

Som tidigare nämnt så är syftet med vår uppsats, olikt tex surveyundersökningar, att göra 

analytiska generaliseringar: det vill säga att generalisera till teori snarare än att uttala sig om 

kausalitet. En riktad kritik mot fallstudien är att ett fall ändå inte bidrar med någon direkt 

information till teori då det är alldeles för smalt (Yin, 2007, s. 58). Utifrån att vi använder oss 

av replikationslogik och utför samma intervjumetod med samma intervjumallar, på två olika 

organisationer, så talar detta för att vi kan se om det finns återkommande mönster och faktorer 

i två skilda fall. Vi ökar således chansen att kunna finna mönster vilket sedan kan 

generaliseras till teori, samt minskar risken för att våra resultat, och forskningen i sin helhet, 

kan komma att bli obetydande för framtida teoribildning inom arbetsmotivation.  

 

4.2.4 Reliabilitet och pålitlighet 

Genom att noggrant från start beskriva det ramverk för teorier vi använt hos av, varför och hur 

vi genomfört forskningen, vilka val och moment som gjorts i det praktiska skedet, så gör vi i 

rapporten en redogörelse för varje del av forskningsprocessen och uppnår således pålitliga 

resultat (Bryman, 2011, s. 355; Yin, 2007, s. 59). Vi valde att skapa ett dokument över 

tematiseringen av data för att uppvisa transparens i processen av hur vi tolkat datan. Vidare 

använde vi oss av respondentvalidering där vi ställde säkerställande följdfrågor till 

respondenterna för att se om våran uppfattning av respondenternas svar ansågs stämma.  

 

4.3 Urvalsprocess  

Vikten i denna uppsats är att förstå relationen mellan människor inom olika typer av 

organisationer, därmed är det inte relevant för oss att kunna statistiskt generalisera studien till 

en population (Bryman, 2011, s. 341). Vi är ute efter respondenternas egna subjektiva 

uppfattning av hur motivation existerar och förstås hos dem.   

 

Under urvalsprocessen har vi tillämpat ett målinriktad urval, detta för att vi ville att våra 

respondenter skulle vara relevanta utifrån våra frågeställningar (Bryman, 2011, s. 434). 

Då tid har varit ett hinder för denna uppsats valde vi att begränsa oss till att intervjua sex 

personer på två olika företag, ett inom privat och ett inom offentlig sektor. En chef och två 
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arbetstagare intervjuades för vardera sektor. Genom mailkontakt med chefer som är bekanta 

till oss har vi kommit i kontakt med relevanta respondenter som frivilligt valt att delta i 

uppsatsen. Därmed har vi i använt oss av bekvämlighetsurval för att lägga grunden till att hitta 

våra respondenter (Bryman, 2011, s. 194). Trots att vi använt oss av bekvämlighetsurval så 

ser vi inte det som en nackdel då vi avser att generalisera subjektiva upplevelser till teori och 

inte uttala oss om samband inom en population.  

 

Vi har riktat oss till två företag där arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att förse 

individer med arbete. Vi har därmed även använt oss av snöbollsurval som är en form av 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 196). Vårt urval bestod av totalt sex personer varav 

fyra var kvinnor och två var män. Respondenterna har ett åldersspann mellan 40-60. Kontoret 

vi besökte från offentliga sektorn hade lite större kontor än privata sektorn och båda 

organisationerna är geografiskt placerade i samma stad. Vi valde dessutom att avgränsa oss 

till endast en avdelning på vardera organisation, samt att det vid val av respondenter inte togs 

hänsyn till ålder, kön, etnicitet, år som yrkesverksam, svårigheter i arbete, 

utbildningsbakgrund.  

 

4.4 Tillvägagångssätt  

För att studera huruvida medarbetare motiveras till arbete har vi dels studerat hur arbetstagare 

upplever motivation inom arbetet samt även kompletterat detta med chefernas uppfattning om 

medarbetarnas upplevda motivation. Under studiens gång har vi valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod för att vi i vårt syfte och frågeställningar är ute efter en 

djupare förståelse och en subjektiv uppfattning av respondenterna (Larsen, 2009, s. 83). Att 

utföra någon annan datainsamlingsmetod var inte aktuellt då kvalitativa intervjuer mäter 

subjektiva uppfattningar på ett bra sätt och dessutom är tidseffektivt. Intervjuerna har varit 

enskilda och utformats som semistrukturerade där vi som intervjuare har haft möjlighet att 

ställa egna frågor som inte varit del av intervjuguiden för att kunna få ut mer relevant 

information (Bryman, 2011, s. 413). Vi utformade två olika intervjuguider, en för arbetstagare 

och en för chefer (se bilaga 1 & 2). Guiderna behövde vara olika för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Vi ville dels fånga upplevelsen av motivation hos arbetstagarna men även 

hur cheferna uppfattar att arbetstagarna blir motiverad till att utföra arbetsuppgifter. Vidare 

har vi avgränsat oss till inre och yttre motivation för att utifrån teori och tidigare forskning ta 

fram relevanta teman, vilket underlättade utformandet av intervjuguiderna. De avgränsade 

temana är intresse, autonomi, feedback, kompetens/utmaning, belöning, arbetsmiljö, social 
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samhörighet samt mål; där vi har gjort en uppdelning mellan inre och yttre motivation (se 

bilaga 1 & 2). Sex respondenter kontaktades via mail och vi åkte ut till deras respektive 

arbetsplatser. Under intervjuerna valde vi att en av oss hade ansvaret över intervjun och 

ställde frågorna medan den andra var avvaktande och ställde fördjupande frågor vid behov.  

 

Vi började intervjuerna med en presentation om oss som forskare samt en genomgång av de 

etiska riktlinjerna, därefter förklarade vi strukturen på intervjun. Intervjuerna tog mellan 40-

50 minuter och vi valde att spela in samt föra små anteckningar vid intressanta tankar. Att 

använda oss av samtalsintervjuer gav oss även möjligheten till att läsa av kroppsspråket hos 

respondenterna och kontexten under intervjuns gång vilket öppnade upp för intressanta 

diskussioner och ämnen som vi inte annars hade tagit del av (Larsen, 2009, s. 85). 

 

Efter varje intervju transkriberades den insamlade datan, detta för att all information och 

känslor som pågått under intervjun inte skulle glömmas (Bryman, 2011, s. 523). Därefter läste 

vi båda igenom transkriberingarna och skrev mindre sammanfattningar om helheten av 

intervjun. Sedan valde vi att läsa igenom transkriberingen en ytterligare gång men denna gång 

drog vi ut väsentliga nyckelord från texten, så kallad kodning (Bryman, 2011 s. 525). För att 

inte missa relevant information från transkriberingarna gick vi gemensamt igenom och kodade 

materialet. Därefter gick vi igenom koderna och ställde upp ett schema för att se vilka koder 

som var återkommande och liknande den teoretiska bakgrunden (ibid). Utifrån kodningen 

kunde vi sedan lokalisera relevant information som kommer förklaras och diskuteras i 

resultat- och analyskapitlet.  

 

4.5 Forskningsetik  

Innan genomförandet av intervjuerna redogjorde vi för de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011, s. 131-132). Detta för att våra respondenter skulle känna sig säkra och trygga med att ge 

ut information och subjektiva uppfattningar till oss. Vi började intervjuerna med att klargöra 

uppsastens syfte och strukturen på undersökningen samt vilka moment som skulle 

genomföras. Sedan förklarade vi att medverkan var frivillig och respondenterna har 

valmöjligheten att avbryta medverkandet före, under och efter intervjun. Genom detta har vi 

enligt Bryman (ibid) uppfyllt informationskravet. Vi tydliggjorde också för våra respondenter 

om samtyckeskravet, att de har valfriheten att bestämma själva över deltagandet. Vi hade inte 

med någon i studien som var minderårig. Vi klargjorde även att alla uppgifter vi fick in skulle 



  28 

vara konfidentiella i största möjliga mån och att deltagandet i studien inte kommer påverka 

respondenterna eller företagen som var delaktiga. Detta för att uppfylla konfidentialitetskravet 

(ibid). Det sista kravet om nyttjande redogjorde vi också för; att all information som vi fick in 

används endast till uppsatsen och inget annat (ibid). 
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5. Resultat och analys  
I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar genom att redogöra för samt analysera 

resultatet som framkommit utifrån datainsamlingen. Vi kommer dels presentera och analysera 

arbetstagarnas upplevelser samt chefernas syn på motivation. Detta kommer dessutom att 

under varje tema kompletteras med om det finns skillnader och likheter mellan 

respondenterna inom offentlig och privat sektor. Rubrikerna utgår från de relevanta teman 

som fanns med i intervjuguiderna (se bilaga 1 & 2) som användes vid empiriinsamlingen.  

 

De intervjuade respondenterna är:  

P5: chef, privat sektor.  

P1: arbetstagare, privat sektor.  

P2: arbetstagare, privat sektor.  

O4: chef, offentlig sektor.  

O3: arbetstagare, offentlig sektor. 

O6: arbetstagare, offentlig sektor. 

 

5.1 Medarbetarnas uppfattning om begreppet motivation  

Alla respondenter uttryckte att motivation är något som uppfattas subjektivt och skiljer sig 

från individ till individ, samt något som flera respondenter menar är en drivkraft. Detta 

synliggörs bland annat av respondent P5 som menar att: “Motivation är något som skapas 

inom en person. Antingen genom inre eller yttre motivation, en drivkraft som får en person att 

vilja göra något”. Vidare ser vi också ett mönster i att motivation tycks vara något 

föränderligt, någonting som förändras över tid och där det sker en förskjutning av vad som 

motiverar beroende på var medarbetaren befinner sig i livet. Det finns därmed fler än en 

faktor som påverkar.  

 

En gemensam nämnare är även att motivation är när arbetet känns meningsfullt. Det ska 

finnas en mening eller ett syfte i det arbete som utförs och en av respondenterna trycker på 

vikten av att arbetsuppgifter måste kännas som något riktigt. Vidare lyfts också i några av 

intervjuerna att motivationen är knuten till om det är roligt att gå till jobbet, att det är något 

som får en att bli glad. En av respondenterna, O6, menar att “...vi har jättebra 

arbetskamrater...och det fungerar jättebra. Och det tror jag är en stor del av motivationen… att 

det är kul att gå till jobbet”. 
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Motivation uppges vara ett tudelat ansvar i relationen mellan medarbetare och chef, en av 

respondenterna tryckte även på att det är viktigt att få rätt förutsättningar från sin arbetsgivare 

för att lyckas i sitt arbete. Närvaro från chef och/eller ledning inom organisationen uppges i 

majoriteten av intervjuerna vara något som ökar motivationen. Motivation påverkar även 

andra faktorer hos individer, en av respondenterna uttrycker sig följande under intervjun: 

“Motivation är viktigt för mig och utan det kan jag inte prestera” - P2 

 

Citatet ovan går att analysera utifrån en av Vrooms (1964, s. 205-207) teorier kring 

motivation och prestation. Han lyfter att dessa påverkar varandra och att det måste finnas en 

balans: motivationen får inte vara för låg men samtidigt kan en alldeles för hög grad av 

motivation ge minskad prestationsgrad. För att prestera optimalt menar han att en arbetstagare 

ska känna en motivationsgrad på medelnivå. 

 

Jämförelse mellan offentlig och privat sektor 

I grunden finns det många likheter mellan arbetstagarnas motivationsfaktorer, och det 

tydligaste är att alla har samma uppfattning om att motivation är något som uppfattas 

subjektivt.  

 

Det fanns några återkommande faktorer när begreppet motivation diskuterades. Dessa var att 

arbetstagarna uppfattar motivation när det är roligt att arbeta, när det finns en mening med att 

utföra arbetet, det finns närvaro från chef eller ledning samt motivation också är något som 

uppfattas subjektivt och som är föränderligt med tiden. Cheferna hade också några likheter i 

att det är en subjektiv känsla. Det är något som driver en person till att utföra sitt arbete samt 

att vad som påverkar motivationen är flera olika faktorer men det behövs mer än bara 

ekonomisk kompensation.   

 

En skillnad går att se där den privata sidan uppger att det är motiverande när arbetet har ett 

syfte, att detta är något som måste arbetas med. En av respondenterna från privata sidan, P5, 

menar att: “...det är större vikt med syftet, alltså varför något görs”. Detta var inget som dök 

upp hos den offentliga sidan vilket skulle kunna tyda på den känsla av meningsfullhet och 

påverkan som enligt teorin redan finns vid arbete för staten (Bozeman, 2004, s. 23). Denna 

teoretiska utgångspunkt skulle kunna tyda på varför privata sektorn i vår forskning 
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uttryckligen lyfter att organisationen måste bidra med att arbetet ska ha ett syfte samt vara 

meningsfullt.  

 

5.2 Intresse 

Arbetstagarna har en gemensam uppfattning om att ökad motivation uppnås då det är en jämn 

nivå och balans mellan roliga arbetsuppgifter och det som anses vara mindre roligt. Det 

handlar om att kunna ge och ta då arbetsuppgifter inte alltid uppges vara roliga, samtidigt som 

det också är viktigt för dem att ha variation i arbetet. Detta går att förstå utifrån den teoretiska 

bilden av inre motivation vilket överensstämmer med vad arbetstagarna menar om att 

arbetsuppgifterna ibland är roliga, intressanta, vilket därmed väcker inre motivation.  

 

Cheferna är även de eniga om att en växelverkan behövs kring roliga och mindre roliga 

arbetsuppgifter samtidigt som medarbetarna måste förstå varför de tråkiga arbetsuppgifterna 

behöver göras. Respondenterna uppger att motivation till arbetet kan uppstå om det finns 

roliga arbetsuppgifter, att de tråkiga arbetsuppgifterna har ett syfte samt att det finns balans 

mellan roliga och mindre roliga uppgifter. Utöver detta menar en av cheferna att arbetsglädje 

bidrar till ökad motivation hos medarbetarna. 

 

Eftersom intresse är något subjektivt menar tidigare teorier också att detta måste beaktas inom 

organisationer; alla människor blir inte stimulerade av samma typer av uppgifter. Som ovan 

nämnt pratar både de anställda och cheferna om att det krävs en omväxling mellan mindre 

roliga och roliga uppgifter, vilket pekar på att variation av arbetsuppgifter är viktigt för att 

lyckas stimulera fler anställda och således motivera de. Likt vad Deci och Ryan (2000a, s. 56-

57) menar kan motivation till att utföra en handling uppstå när någon finner uppgiften 

intressant, vilket vi kan knyta an till en av respondenternas svar på vilka faktorer som är 

viktiga för att motiveras till arbetet: “Sen trivs jag bra med arbetsuppgifterna också, att träffa 

folk och det här. Det är stora delen av min motivation tror jag”. - O6 

Respondenten menar att det finns något i arbetsuppgifterna som skapar motivation för hen, 

någonting som är kopplat till själva sysslan och inte något separat resultat eller utfall. Den 

inre motivationen, kopplad till arbetstagarens känslor, visar sig i det här fallet som en 

motivationsfaktor.  

 

Deci och Ryan (2000, s. 61-63) menar att en arbetstagare måste skapa sig förståelse till varför 

ett arbete utförs för att dem ska genomföra det. Detta är i likhet med vårt resultat som visar att 
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om en arbetstagare ska utföra mindre roliga arbetsuppgifter krävs det en god grundförståelse 

till varför uppgiften måste göras, det måste finnas ett bredare perspektiv till vad det kommer 

leda till. En av cheferna, P5, utgår från arbetstagarna och uttrycker sig som följande: “...man 

kanske inte alltid förstår vad det bidrar till i det långa loppet… varför ska man genomföra 

något, var kommer något in i mitt sammanhang”. Det är således viktigt att se värdet av 

arbetsuppgifterna för att väcka intresse och inre motivation.  

 

I likhet menar Vroom (1964, s. 17-18) att för att en arbetstagare ska känna motivation till sitt 

arbete måste denne se en koppling mellan det den ska utföra och vilket resultat som kommer 

uppnås genom att utföra uppgiften. Utifrån studien kan detta syfta på att en arbetstagare kan 

känna motivation till att utföra mindre roliga uppgifter om detta i sig genererar till att nästa 

arbetsuppgift är något som individen uppfattar som rolig. Denna ansats talar likt tidigare 

teoretiker för att en yttre faktor kan bli avgörande när inre faktorer som intresse för 

arbetsuppgifterna inte finns där. 

 

Jämförelse mellan offentlig och privat sektor 

Både arbetstagare och chefer, inom vardera sektor, menar att roliga arbetsuppgifter, 

variation/balans mellan vad som är tråkigt och kul är viktigt för motivationen.  

Inom den privata sektorn tydliggörs att det är viktigt att bidra med förståelse till varför en 

arbetstagare måste utföra tråkiga arbetsuppgifter. P5 citerar en av de anställda: “Jaha, då 

förstår jag. Var det därför jag skulle gå den här kursen... det handlar om att förklara varför vi 

ska göra någonting”. Den offentlig sidan trycker snarare på vikten av att specialisera kunskap: 

båda för att öka motivationen till att genomföra arbetsuppgifter: 

 

...tillåta medarbetare specialisera sig bättre och fokusera på lite smalare arbetsuppgifter. För i någon 

mån måste man minska komplexiteten i arbetet och utveckla, förhoppningvis kan det vara ett sätt att få 

dem till att ta tillvara på deras specifika kompetenser. - O4 
 

Dessa upplevelser går att knyta an till att antingen lägga tonvikten på medarbetarnas 

kompetens eller internalisering av målet med arbetsuppgifterna. Vilken värdering som läggs 

på olika uppgifter blir centralt utifrån organisationsteori då arbetstagarnas syn på vilket arbete 

som ska utföras blir kopplat till hur motiverade de känner för att göra det. Enligt den 

teoretiska uppdelningen av de olika sektorerna så anses det föreligga en skillnad i vilka 

värderingar som finns inom ramarna för arbetsmotivation. Resultatet ovan går delvis att tolka 
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utifrån att offentliga sidan har mer komplexa mål där respondent O4 anser att minskad 

komplexitet är viktigt för att öka motivationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 26-27).  

 

5.3 Autonomi 

När det gäller att kunna styra sitt eget arbete är alla arbetstagare överens om att det är 

motiverande att själva få styra över hur arbetet ska utföras samt förläggningen av arbetstiden. 

Begreppet flexibilitet var återkommande under alla intervjuer, samt vikten av att ha eget 

ansvar och få förtroende. P1 uttrycker följande vid frågan om vad som är viktigt för 

motivationen: “...och sen motiveras jag av att jag känner att jag har befogenheter, eget ansvar, 

jag trivs med frihet under ansvar”. Graden av chefens kontroll över medarbetarna diskuterades 

och majoriteten av arbetstagarna menar att låg kontroll från chefen ökar motivationen.  

 

Cheferna har en liknande bild kring hur arbetet ska kontrolleras. Det ska finnas en hög grad av 

autonomi hos arbetstagarna och cheferna ska ha låg kontroll över deras arbete för att de ska 

känna sig motiverade. Respondent O4 menar att “Det förväntas en hög grad av autonomi. En 

hög förmåga att fatta egna belsut”. En av cheferna var dock också tydlig med att det är 

väsentligt att ha mer kontroll när en arbetstagare är ny utan att detta har en negativ effekt på 

motivationen, och att denna kontroll ska vara ömsesidig: “...anställd x, hon är ny i företaget 

och rollen, det vore ju jättegrymt att inte hålla henne i handen. Så kontroll, ja, tillsammans. 

För personens säkerhet...” - P5. Det framkom även att det är viktigt att arbetstagare känner 

ökad inre motivation för att kunna känna autonomi och fatta rätt beslut inom sitt arbete. 

Respondent O4 menar att: “Det talas ganska mycket om motivation och...som vi är inne i 

handlar mycket om vår inre motivation för det bidrar till förmågan att kunna utföra sitt arbete 

autonomt och fatta rätt beslut”.   

 

Tanken om att en arbetstagare behöver ha mer kontroll i början av en anställning kan vara ett 

tecken på att som ny på en arbetsplats krävs det mer stöttning och mer bekräftelse på att det 

arbete en individ utför faktiskt är rätt, via mer återkoppling samt styrning. Samtidigt uppges 

att en medarbetare som varit inom en organisation längre anser att för mycket styrning och 

kontroll kan antas bli demotiverande. Deci och Ryan (2000a, s. 59) menar att autonomi inom 

arbetet gör att kreativitet samt utveckling vidgas, och Reeve (2009, s. 111) menar att 

autonomi är ett av våra mänskliga behov vilket skapar motivation. Det går att utifrån såväl 

arbetstagarna som cheferna konstatera att autonomi inom arbetet är viktigt för motivationen 

men utifrån några respondenter framgår också att kontroll måste vara föränderligt i olika 
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skeden av anställningen. Detta visar på att teorin i det stora hela fångar in något viktig men att 

det kan krävas ytterligare grad av anpassning utifrån individen baserat på erfarenhet i rollen. 

Å andra sidan går detta dock att tolka enligt hur mycket verktyg eller resurser som olika 

arbetstagare behöver, vilket är något som kommer belysas vidare under kapitlet “kompetens 

och utmaning”.  

 

Som tidigare nämnt uppger arbetstagarna också att arbetstidens förläggning är av vikt för att 

känna sig motiverad. Deci och Ryan (2000b, s. 70) lyfter att för den inre motivationen krävs 

det att människor känner att det är de själva som bestämt över hur utförandet ska gå till, 

oavsett om det i slutändan leder till belöning eller inre tillfredsställelse. Genom att fokusera på 

det faktum att medarbetarna vill styra över sin egen tid går det att applicera vad Deci och 

Ryan framhäver. Arbetstagarna vill känna att de bestämmer över sin egna situation, även fast 

chefen eller organisationen kan vara den som formulerat vart arbetet ska leda.  

 

Jämförelse mellan offentlig och privat sektor 

Det som var gemensamt för alla parter var flexibilitet, att själv ha ansvaret och att inte vara 

allt för kontrollerad eller styrd av chef/ledning. Hos den privata sidan uttrycktes det dock att 

motivationen kommer av mer befogenheter och självständighet gällande hur arbetsuppgifterna 

ska utföras: “vill nog få ha den här självständigheten så långt det är möjligt. Men det är vad 

jag som person som drivs av” -P1. Samtidigt tryckte offentliga sidan mer på arbetstidens 

förläggning och att få lägga upp arbetsdagen själv, O3 uttryckte att: “flextid är väldigt 

viktigt”. Det faktum att offentliga sidan lyfte arbetstidens förläggning kan förstås utifrån att 

offentliga organisationer tros utgöras av personer som eftersöker flexibilitet, vilket synliggörs 

genom att flextid och fri förläggning av tiden anses vara viktigt och motiverande (Bozeman, 

2004, s. 18) 

 

Då privata organisationer anses fatta beslut på fler nivåer går det att förstå delar av det resultat 

som framgår av den privata sidan i denna uppsats. På chefssidan inom privata sektorn 

uttrycktes det ett större behov av att anpassa graden av autonomi under olika skeden av 

anställningen, där det för motivationen är viktigt att i början av en anställning ha högre grad 

av kontroll och att detta successivt ska avta. Detta uppges vara viktigt då för stor del autonomi 

och frihet i början kan bli för mycket, och där stöttningen kan komma att underlätta för att 

känna motivation inom arbetet. Vikten av att diskutera när, hur och var beslut ska tas går att 

förstå utifrån Bozemans (2004, s. 21) fokus på att privata sidan är mer beslutsorienterade. 
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5.4 Feedback 

Feedback och återkoppling är två begrepp som ständigt återkommit under arbetstagarnas 

diskussioner gällande vad som är viktigt för motivationen. För att känna ökad motivation 

uppger flera av respondenterna att det är viktigt med bekräftelse från såväl chefer, kollegor, 

kunder eller samhället i stort; det är viktigt att göra andra nöjda.   

 

Cheferna har en liknande åsikt och lägger även vikt vid att återkoppling är viktigt för att höja 

medarbetarnas motivation. P5 tillägger att “...en person vill ha mera bekräftelse än lön”, för 

att visa att en arbetstagare har gjort ett bra arbete. Den andra av cheferna, O4, påpekar vikten 

av att återkopplingen ska komma från alla olika nivåer inom organisationen:  

 

Saker som skapar motivation....ibland kommer det väldigt positiv återkoppling från en hög nivå från 

regeringen och riksdag och det tror jag påverkar medarbetarna också man får en högre motivation då, 

man kan klara väldigt mycket om man känner att man gör nytta och det är ett meningsfullt arbete.  

 

Utöver detta menar en av cheferna att feedback kan användas som styrmedel för ett önskat 

beteende, att bygga vidare på individers motivation kan få de att arbeta i en viss riktning. En 

till tydlig faktor som påverkar möjligheten till återkoppling från en chef är antalet anställda 

denne har under sig, för att ge bästa möjliga förutsättningar för återkoppling och feedback 

krävs det att en chef har ett hanterbart antal arbetstagare.  

 

En gemensam nämnare inom detta område är att både arbetstagare och chefer anser att en av 

de mest väsentligaste och viktigaste motivationsfaktorerna är feedback eller återkoppling. 

Men viktigt att påpeka är att detta behov inte endast täcks utav närmsta chefer utan feedback 

anses vara lika viktigt att få från kollegor eller andra involverade individer. Bekräftelse är 

viktigt för att förstå att arbetet är av vikt och har mening. En av respondenterna lyfter vikten 

av att arbetet uppfattas som meningsfullt av omgivningen:  

 

Det är ju för det första att jag känner att det är något meningsfullt, att det jag gör har en poäng. 

Liksom, att det leder till något riktigt, är det på låtsas då motiveras jag inte -P1.  

 

Vad feedback är i praktiken skiljer sig också då det oftast kan uppfattas som en verbal 

kommunikation som sker mellan två parter, men en tankegång är även att feedback kan 
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skapas genom exempelvis belöningar som i sin tur ger upphov till fortsatt önskat beteende. 

Detta tydliggör vidare den teoretiska koppling mellan hur yttre motivationsfaktorer ställs i 

relation till den inre känslan av uppskattning, vilket går att tolka utifrån Hawthorne-effekten 

som visade att arbetstagare arbetade mer effektivt om den vet att den blir sedd (Watson, 2012, 

s. 43-44). Precis som en av cheferna menar kan feedback användas som ett styrmedel för 

motivation, det är viktigt att chefen återkopplar och gör att arbetstagaren känner att den tillför 

något till produktionen. En till viktig aspekt är utifrån chefernas synvinkel om att för att 

kunna ge konkret och rätt återkoppling till sina anställda krävs det att det finns en balans 

mellan hur många medarbetare det finns under varje chef. För många anställda per chef 

kommer resultera i sämre återkopplingsmöjligheter:  

 

“Utifrån mitt perspektiv så handlar det om hur många medarbetare en chef har, därför att har jag inte 

allt för många då har jag också möjlighet att ge en tät återkoppling, jag kan vara mer engagerad i deras 

konkreta arbete och då är det möjligt tror jag att höja motivationen också” - O4 

 

Ur chefernas perspektiv är det viktigt att ha möjlighet till att kunna ge återkoppling men detta 

kräver även att det måste finnas möjlighet att hinna med det i rollen.  

 

Jämförelse mellan offentlig och privat sektor 

Det fanns likheter för respondenterna från båda sektorerna gällande att det var motiverande att 

få återkoppling, bekräftelse och feedback. Det skiljer sig dock en aning när vi diskuterar 

varifrån återkoppling kommer. P2 från privata sektorn menar att: “Det jag gör är viktigt för 

samhället … det driver och motiverar mig och givetvis också kundnöjdhet och när man får 

feedbacken och så. Det tror jag är motivation”. Inom privata organisationer är återkoppling 

från en marknad mer framträdande än inom offentliga, vilket utgör en stor skillnad (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008, s. 26). Detta blir framträdande enligt citatet ovan där P2 menar att 

kundernas nöjdhet och feedback utgör en viktig källa för motivationen.  

  

5.5 Kompetens och utmaning 

För att en utmaning ska kännas motiverande är det viktigt att den inte framstår som ett krav 

utan en möjlighet, vilket ett flertal av arbetstagarna menar. När frågan dyker upp om hur 

utmaningar i arbetsrollen påverkar arbetsmotivationen svarar en respondent enligt följande: 
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...det kan bli fel om man lägger för stora utmaningar på folk… och det beror också på hur man lägger 

fram det. Lägger man fram det som ett krav eller lägger man fram det som en möjlighet? - P1 

 

Här berörs dels det faktum att det inte får vara påtvingat men också att det inte får vara för 

stort. I flera av intervjuerna uppges det nämligen vara viktigt att rätt förutsättningar ges för att 

klara av utmaningarna, att det finns tillräckliga verktyg i form av kompetens och/eller tid. 

Detta menar ett flertal av respondenterna gör att utmaningar i arbetsrollen måste anpassas 

efter varje individ, att det är något subjektivt. Hälften av arbetstagarna menade även att det är 

viktigt att förstå syftet med utmaningen, varför utmaningen ska antas. Att få utmaningar i 

arbetsrollen uppges vara en stor källa till motivation när också omgivningen är stöttande samt 

att chefer ger förtroende till att arbetstagaren kommer klara det. 

 

Cheferna uttryckte att det är viktigt att arbetstagarna har en vilja att utvecklas och vågar ta sig 

an utmaningar då detta är en faktor för att känna motivation till arbete. En av cheferna menade 

dessutom att positiv stress kan få medarbetare att känna sig motiverad till att utföra 

arbetsuppgifter, dock under förutsättning att arbetsbelastningen inte är för hög. Detta 

överensstämmer med en del av arbetstagarnas inställning om att tid är avgörande för om 

utmaningar ska anses vara motiverande. Vidare menar cheferna att det är viktigt att ta tillvara 

på medarbetarnas kompetenser samt anpassa arbetsuppgifter efter medarbetare; detta för att 

uppnå ytterligare motivation till arbetsuppgifterna.  

 

Taylor (2008, s. 5)  påpekar att för att en individ ska kunna utföra sina arbetsuppgifter så 

effektivt som möjligt måste arbetsuppgifterna vara anpassade och passa individens besittande 

kompetens. Detta kan appliceras till det cheferna uttryckte i stycket ovan om att det är viktigt 

att anpassa arbetsuppgifter för att uppnå högre motivation. Arbetstagarna menar att det måste 

finnas utvecklingsmöjligheter men att det även måste finnas resurser till att kunna klara av 

utmaningarna. Detta går att koppla till att utveckling är en inre motivation men yttre faktorer, 

resurser, behövs för att möjliggöra detta. 

 

Reeve (2009, s. 139) diskuterar att kompetens kan vara ett yttre styrmedel för motivation om 

det tillför något separat för individen, vilket dock förutsätter att individens situationella värde 

och intresse av handlingen beaktas. Dessa begrepp går att knyta an till exemplet från resultatet 

ovan där en av respondenterna menade att denne själv måste få bestämma vad som är 

intressant och inte; skillnaden mellan krav och möjlighet. Även en av cheferna lyfter att detta 
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har en motiverande effekt på de anställda. När frågan om hur arbetstagarna uppfattar 

utmaningar som de har förståelse för samt ser ett värde av, svarar en av cheferna på följande 

vis samt citerar en av de anställda: “Jaha då förstår jag, det var därför jag skulle gå den här 

kursen och då är det inget problem längre. Det handlar om att förklara varför vi ska göra 

någonting.” - P5.  

 

Vrooms teori (1964, s. 17-18) om förväntning går också tydligt att applicera inom detta tema 

då det handlar om att en arbetstagare måste ges förståelse till varför något ska göras. Lika 

viktigt är det att en arbetstagare får en belöning som är förväntad utifrån den prestation som 

läggs ned. I detta fall att utveckling genererar i andra eller mer avancerade arbetsuppgifter 

vilket kan förstås som yttre motivationsfaktorer då utförandet leder till ett separat resultat.   

 

Jämförelse mellan offentlig och privat sektor 

Likheter mellan sektorerna är att utmaningar ska anpassas efter individen, denne ska känna att 

det är en utmaning som är genomförbar samt att det finns rätt verktyg för att göra detta. Det 

återfinns en skillnad i hur utmaningar uppfattas i arbetsrollen där en av respondenterna från 

privata sidan som tidigare nämnt uttryckte sig som följande: “det beror också på hur man 

lägger fram det. Lägger man fram det som ett krav eller lägger man fram det som en 

möjlighet” - P1. Från den offentliga sidan återfinns dock ett fokus på hur komplexiteten ser ut 

i utmaningar, O6 menar att utmaningar kan vara motiverande men ibland komplexa: “...och 

det blir lite stressande för det tar tid...det är så konstiga regler så det är svårt att förstå”. Denna 

skillnad skulle kunna bero på den organisatoriska tudelning som återfinns mellan offentliga 

och privata organisationer där offentliga anses vara mer regelstyrda och rutinbaserade 

(Bozeman, 2004, s. 17). Friheten och komplexiteten i hur utmaningar presenteras samt varför 

respondenten från offentliga sektorn upplever konstiga regler kan således förklaras utifrån 

sektorvisa organisatoriska skillnader.  

 

5.6 Belöningar 

Endast en av arbetstagarna menade att konsekvenserna vid att göra fel kan hindra att det 

kommer ske igen: “frågan är om det ökar motivationen, men det förhindrar nog att man gör 

fel iallafall” - O3. Men utöver det menade såväl arbetstagarna som cheferna att bestraffningar 

inte hade någon motiverande effekt. Samtliga arbetstagare menade att lön var en faktor som 

motiverar till arbete och i intervjuerna framgick det att i nästan alla av fallen var det viktigaste 

att lönen motsvarar arbetsprestationen. Det framgick inte att provision, belöningar eller annan 
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bonus var det som motiverade utan att det istället rörde sig om bekräftelse för det arbete som 

görs, och där grundlönen i många fall uppgavs räcka för att visa på detta. Detta talar för att 

belöningar kan förstås som en yttre motivationsfaktor men som snarare bekräftar ett inre 

behov. En av arbetarna menar att: “Jag vill ha en lön som är vettig och som motsvarar min 

arbetsinsats, jag vill känna att jag har en lön som säger att företaget värderar mig: att du är 

värdefull och vi vet vad du kan.”- P2 

 

Utöver detta ansågs det ske en förskjutning av vad som motiverar under olika skeden av 

karriären. En av arbetstagarna menade att provision och bonusar kunde vara motiverande 

förut men inte längre, samtidigt som en annan menade att t.ex. semester är en belöning som 

värderas mer i nuvarande stadie. Återigen fanns fokus på att motivation måste förstås som 

föränderligt samt subjektivt, och inte något konstant.  

 

En utav cheferna uttryckte att lön är en motivationsfaktor men inte för att få pengarna i sig, 

utan att lön fungerar som en form av konkret feedback på att arbetstagarna har utfört ett bra 

arbete, vilket liknar det tankesätt som arbetstagarna presenterade. En andra chef hade en tanke 

om att arbetstagare behöver mer bekräftelse än bara lön, vilket pekar på vikten av ekonomiska 

incitament men att det måste kompletteras med något mer. Precis som Deci och Ryan (2000b, 

s. 70) menar så visar det sig i resultatet av vår uppsats att den klassiska belöningsstrategin om 

att förväntad handling leder till förväntat resultat är motiverande, men inte mer än så. Detta 

med bakgrund i att respondenterna uppgav att den förväntade lönen är viktig för att känna 

motivation men sade inte så mycket mer än det. Genom att istället låta individen handla och 

sedan spontant belönas utefter prestationen via en typ av bekräftelse, ökar motivationen. 

 

Enligt oss liknar arbetstagarnas åsikter Herzbergs teori då de menar att lönen är en 

grundförutsättning för att arbeta men inte en motivationsfaktor till att utföra själva arbetet. 

När vi frågar en av arbetstagarna hur ekonomiska incitament motiverar så svarar denne: 

 

...jag tycker att det kan vara som en morot, men för mig betyder inte det alls allting. Utan det finns 

saker jag värderar högre, som kanske en högre grundlön och sedan kan det vara sådana saker som 

friskvårdsbidrag, sjukvårdsbidrag… . - P2 

 

Samtidigt menar två av arbetstagarna att förr kunde pengarna spela större roll men att det skett 

en förskjutning och tryggheten i en stabil lön är något som tagit över och istället är det som 
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motiverar. Enligt Watson (2012, s. 34-35) menar Taylor att arbetstagare kan kontrolleras och 

styras med hjälp av belöningar eller lön. Detta kan tydligt ses i resultatet, där lönen anses vara 

en form av återkoppling vilket i sin tur leder till att arbetstagarna handlar enligt önskat 

beteende.  

 

Jämförelse mellan offentlig och privat sektor 

Återkommande för både den offentliga och privata sidan är att lönen är viktig för 

motivationen samt att denna ska motsvara arbetsinsatsen. En viktig poäng som gjordes av en 

respondent från den offentliga sektorn är att något som gynnar motivation till arbete är flera 

saker:  

 

Jag tycker faktiskt att jag tjänar ganska bra i det jobbet jag har, anställningsförhållanden och semester 

och det är ju också en belöning. Semestern liksom, det gör ju också att jag känner mig motiverad till 

att göra ett bra jobb. - O3 

 

Vidare menar respondenten att val av sektor skedde av samma anledning: “Det var nog för att 

jag ville ha trygghet i anställningen”. Inom offentliga organisationer menar existerande 

teoribildning att arbetstagarna inte är lika intresserade av incitament samt att de också upplevs 

mindre riskpräglade (Bozeman, 2004, s. 18; Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 26-27). Detta 

skulle kunna vara anledningen till att respondenten från offentliga sidan i citatet ovan menar 

att semester, trygghet, och anställningsförhållanden är yttre belönande faktorer i sig vilket 

återspeglas i motivation. Samtidigt menar en av respondenterna från den privata sidan att en 

högre grundlön ökar motivationen, vilket vidare bekräftar att trygghet är av stor vikt. Inom 

den privata sidan uppges dock att olika belöningar styr olika människor vilket vidare stärker 

vår tes om att det är svårt att tala om generella motivationsfaktorer då dessa är subjektiva. 

 

5.7 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön uppges i flertalet av intervjuerna ha påverkan på motivationen, dock anses det 

inte vara något konkret utan snarare känslan av uppmärksammande från chef och företag. En 

av arbetstagarna menar att arbetsmiljön är motiverande om det ger en bild av att företaget bryr 

sig och uppmärksammar arbetstagarna. Hen beskriver det som följande: 
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Behöver inte ta in någon konsult, ganska små medel ändå och bara visa att vi bryr oss, klart vi ska ha 

höj och sänkbara skrivbord till dig, det ska vi ha till alla. Det sänder ju signaler som kanske ökar 

motivationen… Det krävs små medel, men det kan göra så otroligt mycket - P2 

 

Även från en av cheferna dyker tankegången upp om att arbetsmiljön indirekt påverkar 

motivationen hos medarbetarna. Dels praktiska saker men också den sociala interaktionen 

ingår i att kunna öka motivationen hos medarbetarna, men varje person har sina egna behov 

och behöver bli lyssnade på för att uppnå och bemöta detta.  

 

I det arbetstagaren uttrycker går det att dra en parallell till forskningen om Hawthorne-

effekten (Watson, 2012, s. 43-44). Genom små medel kan arbetsgivare och chefer visa 

uppskattning till sina medarbetare i form av att ge dem rätt förutsättningar. Detta leder till att 

medarbetarna känner sig bekräftade och sedda vilket i sin tur leder till att de känner sig mer 

motiverade. Det kan således uppfattas som en yttre motivationsfaktor i den bemärkelse att 

medarbetarna känner sig uppmärksammade. En annan tanke är den uppfattning som Herzberg 

har då han ställer sig kritisk till att arbetsmiljö är en motivationsfaktor, han menar istället att 

det ska ses som en hygienfaktor som endast skapar en form av otrivsel om det inte finns 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 267). Dock visar resultatet något annorlunda då både 

arbetstagare och chefer uppfattar arbetsmiljön som något som påverkar deras motivation. Den 

indirekt motiverande känslan vilket respondenterna talar om kan också visa på att arbetsmiljö 

berör inre motivation. Detta gör att arbetsmiljö i denna studie kan uppfattas på olika sätt 

utifrån ramverket inre och yttre motivation.  

 

Någonting som också var återkommande i många av arbetstagarnas fall var problem med 

kringutrustning på arbetsplatsen, ofta i form av problem med dator och IT. Deci och Ryan 

(2000, s. 64) menar att människor måste känna att de har verktygen för att klara av 

utmaningar och uppgifter för att ha möjlighet att motiveras av dessa. I fallet med de fysiska 

problemen i yrkesrollen som dyker upp för arbetstagarna går det således att dra en liknelse 

med ovan nämnd teori. Då utmaningar dyker upp men känns svåra att hantera på grund av 

bristande verktyg, uppstår ett problem för att se dessa som faktorer för motivation.  

 

Jämförelse mellan offentlig och privat sektor 

Alla arbetstagare, från båda sektorerna, menade att arbetsmiljö är viktigt för att trivas på 

arbetsplatsen och känna motivation till arbetet. Arbetsmiljö är ett brett begrepp och alla 
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respondenter har olika tolkningsperspektiv på vad som är viktigt för att uppnå en bra 

arbetsmiljö. Som tidigare nämnt är även en likhet att när väl problem uppstår i arbetsmiljön 

med fysiska faktorer så påverkar detta motivationen negativt, speciellt om problemen inte kan 

lösas av individen själv. Respondent P1 uttrycker sig följande:  

 

Det ska vara helt, rent och funktionellt, man ska ha den tekniken som dagens arbete kräver och det ska 

fungera. Det ska finnas stödfunktioner… Kraschar det ska inte jag sitta och lägga hela dagar på att 

förklara för någon IT-tekniker hur man ska göra, det ska finnas en funktion som ska gå in då och 

säger: vi tar det här, gör det du ska göra som du är bra på.  

 

Även från den offentliga sidan menar en av arbetstagarna: 
 

...det som har varit en sänkare just nu är allt datastrul. Det har varit dagar när det stått stilla. Nu har vi 

fått nya datorer igår och det kanske blir bra i slutändan, så där får man se det positiva. Men det är stora 

centrala fel oftast... men vi digitaliseras ju så det är väl stora uppdateringar som trasslar. - O6 

 

Sammanfattningsvis talar resultatet för att det inte skilde sig något mellan sektorerna utan att 

synen på arbetsmiljö är att den behöver finnas där för att känna motivation men att det inte är 

en faktor som höjer motivationen.  

 

5.8 Social samhörighet 

Alla arbetstagare är eniga om att social samhörighet till kollegor är en betydelsefull faktor för 

att känna sig motiverad till sitt arbete. Det handlar inte endast om att ha trevliga kollegor runt 

omkring sig utan även att arbetstagarna får ett utbyte av de i form av feedback eller 

uppmuntran, vilket är grunden för välmående. Att ha en god psykisk arbetsmiljö stärker 

medarbetarnas känsla av samhörighet och även motivationen.  

 

Cheferna menar också att medarbetarna berör varandra vilket både kan höja och sänka 

påverkan på motivationen. Det är viktigt att arbetstagarna känner att dem är en del av ett 

sammanhang och även att dem får bekräftelse, återkoppling och förtroende från sina kollegor. 

Därmed menar en av cheferna att blandade arbetsgrupper är ett effektivt medel för att öka 

motivationen då det främjar den sociala samhörigheten. En av cheferna menar också att 

motivation till arbetet kan förhöjas av att känna stolthet och ära för det utförda arbetet eller 

resultatet vilket kan ske inom olika nivåer, grupper eller kontexter. Ära och stolthet utgör 

således en typ av belöning för utfört arbete vilket ökar motivationen till att göra det. 
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Grundläggande inom behovsteorierna är känslan av samhörighet och känna sig behövd av 

andra, det är ett behov som måste fyllas för att en individ ska känna sig tillfredsställd 

(Maslow, 1954, s. 36-47; Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.262-263). Detta överensstämmer med 

resultaten som visar att social interaktion och relationsskapande är viktigt för att arbetstagare 

ska tycka det är roligt att gå till jobbet varje dag. Detta går att tolka utifrån perspektivet inre 

motivation då respondenterna talar för känslor av trygghet och glädje. En av arbetstagarna 

svarar på följande vis när frågan om motivation inom arbetet dyker upp: 

 

Vi har jättebra arbetskamrater, vi alla säger att det är trevligt att jobba här och det fungerar bra. Och 

det tror jag är en stor del av motivationen… att det är kul att gå till jobbet, jag har aldrig känt att på 

måndag morgon så känner jag mig trött över att gå till jobbet… det har jag aldrig känt. - O6 

 

En motiverande känsla av att utföra arbetsuppgifter för att det tillför värde för omgivningen, 

är en yttre faktor som gör sig aktuell i teoribildningen (Deci & Ryan, 2000a, s. 64). I exemplet 

ovan går tydliggörs att den sociala omgivningen i vilket arbetstagaren ingår utgör en grund för 

att känna motivation inom arbetet. Detta är en intressant tanke som visar på att något yttre och 

omkringliggande utan koppling till själva uppgiften som utförs kan påverka vilken motivation 

arbetstagaren känner till arbetet. Känslan av att få beröm för sina egna insatser var något som 

lyftes under punkten feedback men en av arbetstagarna lyfter också vikten av att känna att 

andra gör ett bra arbete: 

 

Ja min chef ger ju då beröm givetvis, och är väldigt mån om att man är aktiv med att lägga ut 

information. Då får man se att nu har den gjort det och det, vilket är taggande och motiverande att höra 

vad andra har lyckats med, det tycker jag är jätteroligt. - P2 

 

Citatet tyder på att motivation kan skapas utifrån framgångar hos de människor som ingår i 

någons närhet. Detta utgör således ett bevis på att den sociala samhörigheten har en väldigt 

stor och positiv inverkan på motivationen.  

 

Jämförelse mellan offentlig och privat sektor 

Av båda sidor framgår att social samhörighet är en oerhört viktig faktor för att motiveras till 

arbetet, och i detta ryms uppmuntran från kollegor samt i känslor. På den privata sidan såg vi 

dock ett större fokus på att det är motiverande att nå resultat tillsammans. Respondent P1 från 
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den privata sektorn beskrev det som följande: “Jag är mer för gemensamma mål... Jag tycker 

det ökar sammanhållning medan det andra bryter isär.” Den offentliga sidan lyfte dock social 

trevnad i större bemärkelse: “trivs man och känner samhörighet till sina kollegor så tror jag 

det motiverar och det är därför jag trivs här.” - O6. Vroom (1964, s. 30-42) påpekar hur viktig 

den sociala samhörigheten är för att trivas och motiveras på arbetsplatsen. Vi kan se utifrån 

resultaten och jämförelsen mellan sektorerna att social samhörighet är en gemensam 

motiverande faktor som uttrycks på olika sätt. Detta gör att social samhörighet antingen 

uttrycks genom att arbetstagare når mål tillsammans eller genom att umgås med kollegor. 

Skillnaden skulle kunna vara ett resultat av att privata organisationer i större grad är synliga 

för marknaden med den direkta återkoppling som ständigt sker. Denna synlighet och 

förväntan om att visa resultat kan vara det som gör att den privata organisationen fokuserar 

mer på att nå framgång och mål i grupp när social samhörighet diskuteras. Vi tolkar det dock 

som att oavsett sektor är all form av interaktion med kollegor, chefer eller andra individer som 

en arbetstagare kommer i kontakt med under sina arbetsdagar hjälper till att täcka behovet av 

social samhörighet.  

 

5.9 Mål 

Mål lyfts som en yttre faktor vilket arbetstagare får av organisationen och chefer samt uppges 

av nästan samtliga arbetstagare vara viktigt för att känna motivation till sina arbetsuppgifter, 

däremot förutsätter detta vissa krav. En av respondenterna P2 menar att:  

 

Ja ... ja det påverkar ju mitt sätt att arbeta. Jag måste ha deadlines eller mål att jobba för, för att utföra 

jobbet, annars blir jag ineffektiv. Då tror jag att man bara fumlar iväg och blir någon som jag inte alls 

vill vara... jag vill vara produktiv och visa, genom att nå mål visar man ju ändå att man gjort det man 

ska.  

 

I citatet ovan uttrycks mål vara något som ska klaras av vilket tar avstånd från känslor och 

inre motivation till arbetsuppgifterna. I diskussion med respondenterna uppges saker som att 

mål måste vara tydliga i sitt syfte, gemensamma, rimliga och meningsfulla. Det uppges vara 

viktigt för medarbetarna att de förstår varför målen är satta, och att de ser sin egen del i det 

hela. En tanke från en arbetstagare är att mål påverkar motivationen indirekt:  “...kanske 

påverkar ändå även fast man inte tänker på det”-O6. 
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För att känna motivation till mål menar cheferna att arbetstagarna måste ha förståelse för 

målens syfte. Det är viktigt att en chef kan kommunicera ut målen och gemensamt med 

arbetstagarna skapa förståelse kring dem vilket går att förstå utifrån begreppet internalisering. 

De anser också att arbetstagarna inte har någon delaktighet i utformningen av de större 

organisatoriska målen, men att det är viktigt att engagera de anställda i utformningen av 

delmål samt verkställandet av dessa. En tanke från en av cheferna är också att mål motiverar 

arbetstagare på olika sätt, detta beskrivs enligt följande: 

 

...väldigt individuellt, hur man svarar på målformuleringar. För en del medarbetare tror jag att målen 

är mer en riktningsvisare som definierar vad jag ska göra medan andra medarbetare, kanske mer 

tävlingsinriktade, jag vet inte, går igång på själva nivåerna och vill uppfylla... - P5 

 

Cheferna uppger att man måste kunna engagera sina medarbetare i de organisatoriska målen. 

Utifrån det framkomna resultatet av denna uppsats synliggörs innebörden av att 

internalisering, integrering och delaktighet är viktiga för att mål ska anses motiverande (Deci 

& Ryan, 2000a, s. 61). Även Reeves (2009, s. 133) tankar om att yttre faktorer som mål 

antingen kan stå långt från eller nära individen blir här ett faktum. Detta exemplifieras 

ytterligare då en av arbetstagarna svarar på hur organisatoriska mål påverkar hens motivation:  

 

...det måste finnas ett liksom tydligt mål som blir tydligt för mig som jobbar inom organisationen 

också. Jag vill inte veta bara organisationens mål utan jag vill också veta hur man har tänkt här... lite 

längre fram…. - O3 

 

Det uppges vara viktigt att arbetstagaren uppfattar målen tydliga i dennes roll också, vilket går 

att tolka utifrån begreppen internalisering och delaktighet. Även enligt Vroom (1964, s. 30-

42) är det viktigt att en arbetstagare har förståelse och kan se ett resultat i sina arbetsuppgifter, 

vad arbetet slutligen kommer leda till. Mål ter sig vara en yttre faktor som med rätt medel kan 

nå fram till arbetstagare och motivera till arbete.  

 

Jämförelse mellan offentlig och privat sektor 

Gemensamt för arbetstagarna är att de motiveras av tydligt formulerade mål och att det finns 

en förståelse för syftet med målet. Detta är även i likhet med vad cheferna anser är viktigt för 

att arbetstagare ska vilja uppnå organisationens mål. Vi kan urskilja en skillnad bland 

sektorerna i åsikterna kring mål som motivationsmedel. Inom den privata sidan angavs att det 
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är bra med målstyrning samt att detta bidrar med stolthet och bevis på arbetsprestationen, 

vilket är bra för motivationen. När samtal om mål och motivation i arbetsgruppen på den 

privata sidan diskuteras menar P5  att det är viktigt att anpassa sig efter individerna och: “...då 

skriver jag hur det går och så skriver jag småsegrar som alla gjort senaste veckorna. Och det 

är så roligt att se det här, yes och hej hå och att man peppar varandra.”  

 

Det återfanns också fokus på gemenskap kring mål inom den offentliga sidan men där större 

vikt hamnade vid att förstå helhetsperspektivet i mål, att flera organisationer arbetar i samma 

riktning och således stärker motivationen. En av arbetstagarna från den offentliga sidan, O3, 

menar följande när vi diskuterar målens betydelse: “Vad har man tänkt sig att det här ska leda 

till så att inte vi håller på i våran organisation att jobba på ett visst sätt och sen så håller 

organisation X på här borta...”. Vidare menar samma arbetstagare att:  

 

Målet egentligen skulle vi jobba tillsammans mot ett mycket högre mål och då kanske både 

handläggarna på organisation x och y skulle bli mycket gladare och mer motiverade om man hade mer 

ett gemensamt mål. -O3 

 

Denna skillnad kan förstås utifrån att offentliga organisationer i större utsträckning har 

komplexa mål vilka ofta kan göra att det känns motstridigt (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 25-

26). Vad respondent O3 uttrycker bekräftar att det skulle vara mer motiverande att få en mer 

likartad bild av vilket håll som flera organisationer tillsammans arbetar. Vi ser 

sammanfattningsvis att både privata och offentliga sektorn värderar mål som viktigt för 

motivationen men att det finns en mindre skillnad i vart fokuset för målen ligger.  
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6. Diskussion 
Vi har under arbetets gång separerat de olika faktorerna som påverkar motivationen för 

arbetstagare men det vi också har kunnat se är att motivationsfaktorerna har tendenser till att 

påverka och samspela med varandra. Exempelvis går gemensamma mål och feedback in i den 

sociala samhörigheten, då dessa faktorer även gör att individer interagerar med varandra. Vi 

har därmed sett en svårighet i vår uppsats då det varit en utmaning för respondenterna att veta 

exakt var känslan av motivation kommer från samt för oss att uppfatta vilka faktorer som 

påverkar. Här har vi funnit en stor tacksamhet i vårt metodval som gjort det möjligt för oss att 

ställa följdfrågor tills vi skapat oss förståelse. Respondentvalideringen resulterade i att 

arbetstagarna förtydligade sina svar samt utvecklade dessa med intressanta perspektiv. En 

viktig del som hjälpte detta arbete var att vi bekräftade med respondenterna gällande vilket 

tema som diskuterades då vi annars såg tendenser av att det var svårt att hålla olika faktorer 

isär. Respondentvalideringen hjälpte således till i processen genom att göra det lättare för oss 

att kunna bearbeta, tematisera och se mönster för olika motivationsfaktorer. Vi upptäckte 

dock en viss svårighet i distinktionen mellan inre och yttre motivation, där det i vissa fall varit 

svårt att veta vad som är vad. All motivation är dock som vi tidigare nämnt, på ett eller annat 

sätt, inre. Vi skulle med detta sagt vilja klargöra att det finns en brist i användandet av 

ramverket inre och yttre motivation, men att denna grundläggande uppdelning samtidigt varit 

en stor hjälp för oss och förhoppningsvis för läsaren.  

 

Vi har i resultatet konstaterat att det finns vissa skillnader mellan sektorerna. Då skillnaderna 

var små tycks det vara så att förutsättningar och traditioner gällande motivation inte skiljer sig 

något avsevärt. Detta skulle kunna vara ett resultat av vad Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 

25-26) diskuterar gällande att offentliga och privata organisationer blir allt mer lika. 

Privatisering av offentliga sektorn, mer byråkratiska privata organisationer samt ett närmare 

samarbete mellan sektorerna skulle kunna vara anledningen till de små skillnaderna.  Detta 

gör dock samtidigt att vår forskning kan bidra med en mer allmän förståelse för motivation 

som riktar sig till fler organisationer. I den inledande fasen till denna uppsats uppfattade vi 

utifrån tidigare forskning och andra publikationer att den tydligaste skillnaden sedan tidigare 

gällde belöningar. Det framgår i mångt och mycket att privata sektorn har andra ekonomiska 

förutsättningar samt större fokus på höga löner (Bozeman, 2004, s. 15). Bullock, Stritch och 

Rainey (2015) gjorde dessutom en internationell undersökning vilket visade att offentliga 

sidan motiveras av att vara till allmännytta i större utsträckning än privata sidan. Vi såg dock 
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inte denna tydliga uppdelning i vår egna uppsats, även fast det fanns mindre skillnader som 

tyder på det. Då vi valt att fokusera på några få och djupgående intervjuer får vi inte någon 

vidare möjlighet till att kunna uttala oss om att det inom en hel sektor skulle fungera på ett 

visst sätt. En del tidigare forskning som använt kvantitativ metod, exempelvis Bassous (2015), 

har kunnat tala om större mönster vilket är en brist i vår egna uppsats. Den djupgående 

förståelsen, de subjektiva aspekterna samt chansen för respondenterna att förklara ingående är 

något som dock fångats upp av denna uppsats. Vi anser därför att de teman, resultat och 

analys som framgår av denna forskning ger stor förståelse för forskningsområdet.  

 

Det fanns dock en del likheter med tidigare forskning. Resultatet av datainsamlingen talar för 

att arbetsmiljön är en viktig faktor för att upprätthålla motivationen men för båda sektorer 

anses det inte vara av vikt för att höja motivationen. Detta resultat överensstämmer med en 

del av den tidigare forskningen, Bassous (2015, s. 370-373) menar bland annat i sin artikel om 

arbetsmotiverande faktorer att yttre faktorer som arbetsmiljö och policys inte hade så stor 

inverkan på motivationen vilket också visade sig i vår forskning. 

 

Thompson och Katzell (1990, 146) diskuterar att det är de uppenbart synliga faktorerna i 

arbetet som attraherar motivation, vilket i detta fall skulle kunna förstås som den synliga 

arbetsglädjen. Vi anser att det är svårt att veta om det rör sig om en förenklad syn på 

fenomenet; om arbetsglädje leder till ökad motivation eller tvärtom. Detta har vi dessutom sett 

som en återkommande frågeställning under arbetets gång. Gällande inre och yttre faktorer ser 

vi både en tydlig uppdelning men också ett problem som tidigare teori och forskning tidigare 

berört: hur inre och yttre motivation påverkar varandra. De resultat vi funnit i denna forskning 

är att det ofta rör sig om olika tolkningar av fenomen. I flera fall ser vi hur respondenterna 

uppfattar exempelvis social samhörighet, arbetsmiljö och feedback både som inre 

känslotillstånd men också som faktorer vilket ligger utanför i den yttre sfären.  

 

Faktorerna som vi har valt att undersöka i uppsatsen tror vi dock inte är de enda som påverkar 

motivationen men det var de avgränsningar vi gjorde med tanke på begränsningar i tid och 

resurser. Det är väldigt viktigt för organisationer att tänka på dessa faktorer, implementera i 

organisationskulturen/strukturen och våga prata mer om motivation. Detta med bakgrund i att 

respondenterna inte antydde att motivation generellt är något som det pratas öppet om trots att 

det ständigt finns där och påverkar såväl arbetstagare som chefer varje dag. Därmed anser vi 

att det är viktigt att organisationer skaffar sig ett öppet sinne till att låta medarbetare prata om 
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motivation och vad som motiverar den enskilda individen, då motivation trots allt är något 

subjektivt. 
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7. Slutsatser och förslag till framtida forskning 
Detta kapitel ämnar att dra slutsatser utifrån uppsatsens syfte och dess tre frågeställningar. För 

att göra denna del tydlig har vi valt att först presentera en frågeställning och sedan svaret på 

denna. Detta följs sedan upp av förslag till framtida forskning vilket baseras på tankar som 

väckts under uppsatsens gång. 

 

7.1 Slutsatser 

Hur upplever medarbetarna motivationsfaktorerna inom arbetet?  

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att både inre och yttre motivationsfaktorer 

påverkar medarbetarnas motivation. Det är viktigt att förstå motivation som något subjektivt 

då den insamlade datan pekar på att olika faktorer kan uppfattas på flera sätt. Det går dock att 

se några starka gemensamma faktorer. Autonomi i arbetsrollen, tydlig återkoppling och att det 

finns ett socialt värde var återkommande motivationshöjare hos respondenterna. Vidare menar 

vi dock att det inte går att prata om generella eller objektiva motivationsfaktorer.  

 

Utmaningar uppges vara positiva för att känna motivation men det måste finnas tillräckligt 

med resurser och verktyg för att klara dessa. Belöningar som en yttre faktor i form av lön 

konstateras också vara en grundförutsättning för att känna motivation, samt att det också kan 

användas för att höja motivationen när det betraktas som ett bevis för god prestation. Att få 

andra typer av bevis på goda prestationer diskuteras också. Vikten av social samhörighet, att 

få känna sig till hjälp och nytta för andra uppges vara något som motiverar arbetstagarna. 

Detta kan dock upplevas antingen som en inre känsla eller via en yttre bekräftelse. Slutligen 

är mål viktigt men kan förstås på olika sätt vilket också förutsätter vissa omständigheter. För 

att mål ska vara motiverande menar arbetstagarna att de måste vara tydliga i sitt syfte, 

gemensamma samt meningsfulla. Det är viktigt för motivationen att mål inte är tagna från 

tomma intet; där vikten av internalisering av värdet i arbetet också berörs. Vilket värde och 

intresse arbetet har för medarbetarna uppges således vara avgörande för motivationen, vilket 

dessutom berör både inre och yttre aspekter.  

 

Hur ser chefernas uppfattning ut om arbetstagarnas upplevda motivation inom arbetet?  

Vi har sett att chefernas uppfattningar i det stora hela liknar arbetstagarnas åsikter vilket 

presenterats ovan. Cheferna har även under intervjuerna påpekat vissa problem, strategier och 

förbättringsåtgärder som behövs för att kunna fortgå och förstå arbetstagarnas 
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motivationshöjande faktorer. Det har bland annat framgått att feedback kan användas som ett 

yttre styrmedel för att motivera medarbetarna på ett inre plan, vilket anpassas på individnivå. 

Både det yttre som syns samt det inre som känns är viktigt att ta hänsyn till. Vidare dök ordet 

positiv stress upp från chefssidan vilket anges vara något som kan främja motivationen om det 

existerar en god balans. I det stora hela går det dock slutligen att se konsensus mellan 

arbetstagare och chefer i vad som motiverar arbetstagarna samt att såväl inre som yttre 

motivation aktualiseras genom olika upplevelser av liknande fenomen. 

 

Skiljer sig medarbetarnas upplevelse och chefernas uppfattning av arbetsmotivation mellan 

en organisation inom offentlig kontra privat sektor? Om i så fall, hur? 

 

Resultatet visar att sektorerna har både likheter och skillnader, trots att vi från början trodde 

att skillnaderna skulle framstå som mer markanta. Vi kan se att båda sidor anser att inre 

faktorer som intressanta och roliga arbetsuppgifter är en motivationsfaktor men att det skiljer 

sig i hur det skapas intresse runt uppgifter. Den offentliga sidan uttrycker att motivation kan 

uppnås när arbetstagarnas kompetenser anpassas och specialiseras till arbetsuppgifterna vilket 

således berör inre faktorer. På den privata sidan såg vi ett större fokus på att skapa förståelse 

för värdet och vikten av arbetsuppgifter, vilket berör faktorer i den yttre omgivningen. På 

samma sätt finns det både likheter och skillnader i frihet och autonomi inom yrkesrollen. Det 

finns en gemensam uppfattning om att det är viktigt för motivationen att ge arbetstagarna 

frihet; men en skillnad är att detta kan göras på olika sätt. Antingen genom att ge frihet i 

utförandet av arbetet vilket privata sidan lyfte, eller gällande arbetstidens förläggning vilket 

lades vikt vid hos den offentliga sidan. Även fast det existerar en skillnad så innebär båda 

synsätten en inre känsla av motivation när de anställda får bestämma över sin egna situation.  

 

Inom temat mål uppfattades också en skillnad trots att de liknade varandra en del då båda 

sidor betraktade mål som en yttre motivationsfaktor. Den privata sidan hade ett tydligare 

fokus på resultat och att individuella samt gemensamma mål är ett bevis på god 

arbetsprestation. Samtidigt ansåg den offentliga sidan i högre grad att det är viktigt att ha 

större gemensamma mål som visar vilken nytta arbetet har för samhället. Den sociala 

samhörigheten skiljer sig åt då den privata sektorn ansåg att det sociala behovet uppfylls 

genom att nå resultat tillsammans medan den offentliga sektorn lade mer fokus vid det 

gemensamma välbefinnandet. Denna uppsats visar således att de existerande skillnaderna är 

små, att de till viss del betraktar inre/yttre motivation på olika sätt men att detta i de flesta fall 
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bara berör vilken tonvikt som läggs vid olika aspekter av faktorerna. Slutligen kan vi säga att 

det rör sig om gradskillnader snarare än artskillnader mellan sektorerna. 

 

7.2 Förslag till framtida forskning 

Utifrån denna studies bidrag till forskningsområdet om motivation tror vi att framtida 

forskning kan använda våra tankar och resultat som ett verktyg för att fortsätta studera trender 

och större mönster av arbetsmotivation. Utifrån vad som diskuterats i föregående kapitel ser 

vi dock en del brister i vårt arbete. Vi anser att förståelsen för att inte allt arbete och all 

motivation är frivillig är viktig i sammanhanget. Ett förslag vi har till framtida forskning är 

således att även inkludera begrepp som makt, status, tvång, social ordning och utanförskap. 

Detta med bakgrund i att det sociologiska området innefattar mycket och vi ser även att dessa 

termer är sådant som dyker upp i både teori och empiri. För att bilda sig förståelse om 

motivation tror vi dessutom att det är viktigt för framtida forskare att studera den vidare 

betydelsen av arbete, då större krafter kan påverka individer mer än vad vi tror.  

 

En till tanke för vidare forskning är att gå in på djupet i huruvida motivation påverkas av 

ålder. Ett flertal respondenter har under intervjuerna påpekat att vad som motiverar dem nu 

och vad som motiverade dem när de var yngre och nya i arbetslivet skiljer sig åt. Det kan 

därmed vara intressant att se om detta påverkar upplevelsen. Ytterligare en intressant 

utgångspunkt för vidare forskning är att jämföra en vinstdrivande organisation med en ideell, 

då motivationen till att utföra ideellt arbete inte påverkas av ekonomiska incitament. Detta 

kan resultera i större skillnader i vad som motiverar arbetstagarna att utföra arbetsuppgifter. 

Då vår egna och tidigare forskning inte heller vägt in vad som motiverar chefer skulle detta 

också vara intressant att undersöka då de likt arbetstagarna trots allt är av vikt för 

organisationer. Vår egna insikt är att forskningsområdet är brett men en ökad förståelse för 

fler variabler, kontexter och organisationsformer kan hjälpa till i förståelsen om vad som 

motiverar arbetstagare.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide (arbetstagare)  
Inledning 
Namn:  
Ålder:  
Kön:  
Arbetsplats:  
Arbetsbefattning/titel:  
Tid inom organisationen:  
 
Motivation (generellt) 
Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter, kortfattat?  
Hur kommer det sig att du valde ditt yrke? 
Hur kommer det sig att du valde privat/offentlig sektor?  
Vad tycker du om motivation?  
Vad är arbete för dig?  
Vad säger din organisation om motivation?  
Vad anser du är viktigt för att motiveras till att utföra arbetsuppgifter? 
Finns det något som sänker din motivation till arbetet? 

- Utveckla 
(Om du fick ändra på något för att höja motivationen i ditt arbete, vad skulle det vara?) 
(Vilka andra faktorer kan tänkas påverka motivation?) 
 
Tema 1: Inre motivation 
Intresse 
Vilka arbetsuppgifter tycker du är roliga respektive mindre roliga? 

- Hur tycker du att dessa arbetsuppgifter påverkar motivationen? 
 
Autonomi 
Vad tycker du om att själv bestämma över hur du utför ditt arbete? 

- Tycker du att det är viktigt att bestämma över dina arbetsuppgifter för att känna 
motivation till ditt arbete?  

 
Kompetens 
Utmaningar i arbetet kan vara nya och/eller svåra arbetsuppgifter som kräver ansträngning.  
Hur utmanande är ditt arbete? (Utveckla) 

- Har du tillräckliga kunskaper för att klara av uppgifterna? 
Vad anser du om utmaningar i arbetsrollen? 

- Påverkar detta din motivation? 
Tycker du att det finns en länk eller inte mellan din kompetens och de arbetsuppgifter du 
utför? 
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Tema 2: Yttre motivation 
Belöningar och bestraffningar 
Vad tänker du när jag säger ordet “lön”? 
Finns det olika typer av bonusar, förmåner, titlar eller provisionssystem i din organisation?   
Hur vet du om du gör ett bra eller dåligt jobb inom din yrkesroll?  

- Gör arbetsgivaren något för att visa uppskattning när du utfört ett bra arbete? Vad? 
- Uppmärksammas negativa resultat/utfall? Hur? (repressalier?)  

Vad anser du om belöningar/repressalier? 
- Vilka former av belöningar/uppmärksammanden värdesätter du mest?  
- Påverkar detta din motivation?  

 
Arbetsmiljö 
Fysiska faktorer på arbetsplatser kan vara exempelvis arbetsmiljö.. 
Vad väcker detta för tankar hos dig? 

- Är fysiska faktorer viktiga? (för dig för att trivas på en arbetsplats)  
- Påverkar arbetsmiljön din arbetsmotivation? Om isf, hur?  

 
Social samhörighet (kollegor, relationer osv).  
Hur ser samhörigheten ut till dina kollegor?  
(Hur värderar du relationen till dina kollegor? Vad tycker du är viktigt?) 
Vad gör organisationen för att inverka på samhörigheten mellan kollegor?  

- Känner du att din omgivning påverkar dig på något sätt? Hur då? (hur du arbetar/din 
arbetsinsats?)  

Har du och din arbetsgivare rutinmässiga medarbetarsamtal?  
- Om ja, hur fungerar dessa?  
- Om nej, är det något du skulle uppskatta?  
- Har ni andra typer av samtal/rutiner? 

 
Mål 
 Har organisatoriska mål någon betydelse för dig? 

- Är gemensamma mål inom arbetet betydelsefullt eller inte? 
Beskriv vad du tänker på när jag säger delaktighet?  

- Känner du dig delaktig eller inte i de mål som finns inom organisationen?  
Anser du att mål påverkar dig? Hur? (motivation) 
 
  



  57 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide (arbetsgivare)  
Inledning 
Namn:  
Ålder:  
Kön:  
Arbetsplats:  
Arbetsbefattning/titel:  
Tid inom organisationen:  
 
Motivation (generellt) 
Hur beskriver du motivation? 
Vad är arbete för dig? 
Hur ser du på motivation inom er organisation? 
Vad anser du är viktigt för att motivera anställda till att utföra arbetsuppgifter? 
Finns det något som sänker deras motivation till arbetet? 

- Utveckla 
Om du fick ändra på något för att höja motivationen hos de anställda, vad skulle det vara? 
Vilka andra faktorer påverkar motivation?  
 
 
Tema 1: Inre motivation 
Intresse 
Vilka typer av arbetsuppgifter är viktiga för att känna motivation?  
Vad anser du om att ge roliga eller mindre roliga arbetsuppgifter till medarbetarna? Märker du 
skillnader?   

- Hur tycker du att roliga/mindre roligare arbetsuppgifter påverkar motivationen? 
 
Autonomi 
Är det viktigt att ha kontroll eller inte över hur dina medarbetare utför sitt arbete?  

- Är kontrollen viktig för att du ska se att de gör sitt jobb?  
Hur nära inpå är du dina medarbetare i deras dagliga arbete?   

- Hur uppfattar de detta? 
- Påverkar detta deras motivation i någon riktning? 

 
Kompetens 
Utmanar du dina anställda i deras arbete?  

- Hur?  
- Varför utmanar du dina anställda 
- Har dom tillräckliga kunskaper för att klara av uppgifterna? 
- Känner du att dom har möjlighet att uttrycka sin fulla kompetens eller inte i sina 

arbetsuppgifter?  
- Hur värderar du deras vilja att utveckla sin kompetens inom organisationen? 
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- Vilka utvecklingsmöjligheter känner du att de har inom organisationen? 
 
 
Tema 2: Yttre motivation 
Belöningar och bestraffningar 
Vad tänker du på när jag säger ordet “lön”? 
Finns det olika typer av bonusar, förmåner, titlar eller provisionssystem i din organisation?   
Hur kommunicerar du till dina anställda om dom gör ett bra eller dåligt jobb?  

- Hur visar du uppskattning till dina anställda där de utfört ett bra arbete?  
- Uppmärksammas negativa resultat/utfall? Hur? (repressalier?)  

Vad är dina tankar om uppmärksamhet runt arbetsinsatser?  
Vilka former av belöningar/uppmärksammanden värdesätter dina anställda mest, tror du?  

- Vilka former anser du påverkar deras motivation?  
(Hur anser du att belöningar/repressalier påverkar deras arbetsmotivation?) 
 
Arbetsmiljö 
Vilka fysiska faktorer tror du är viktiga för dom anställdas trivsel på arbetsplatsen?  

- (Finns det något på den nuvarande arbetsplatsen som kan förbättras?) 
- Påverkar arbetsmiljön deras arbetsmotivation? Om isf, hur?  

 
Social samhörighet  
Hur ser samhörigheten ut bland medarbetarna?  

- Umgås ni på fritiden?  
Vad gör organisationen för att inverka på samhörigheten mellan kollegor? Vad gör du?  
Tycker du eller tycker du inte att medarbetarna påverkas av sin omgivning? Hur? (hur dom 
arbetar/deras arbetsinsats?)   

- (Vem eller vilka uppmärksammar deras arbetsinsatser) 
- (Om isåfall, hur?) 

 
Har du och dina arbetstagare rutinmässiga medarbetarsamtal?  

- Om ja, hur fungerar dessa?  
- Om nej, är det något du skulle uppskatta?  
- Har ni andra typer av samtal/rutiner? 
- Påverkar detta deras arbetsprestation på något sätt? 

 
Mål 
Hur viktiga är gemensamma mål inom organisationen? 
Informerar eller informerar ni inte om mål som finns inom organisationen?  

- Är detta viktigt? 
Känner du att dina anställda är inkluderade eller inte i utformningen av målen för 
organisationen?  

- Är detta viktigt?  
Anser du att mål påverkar deras arbetsprestation? Hur? (motivation) 
relation mellan anställda och mål 
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Tema 3: Befintliga strategier 
Finns det organisatoriska mål kring motivation?  

- Om ja, inkluderar ni era anställda i detta?  
- Vart kommer målen ifrån? 

- Har ni särskilda verktyg/ program?  
Anpassas eller anpassas inte arbetsuppgifter till medarbetare? 

- Ökar detta motivationen hos medarbetarna?  
Finns det andra strategier för att öka medarbetarnas motivation?  

- Är detta viktigt för dig? 
Känner du dig inkluderad i utformningen av målen för organisationen?  

- Är detta viktigt för dig?  
Anser du att mål påverkar ditt sätt att arbeta? Hur? (motivation) 
 
 
 


