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Sammanfattning 
 

Den offentliga sektorn i Sverige ansvarar för verksamheter inom stat, kommun och landsting 

och omsätter ungefär en tredjedel av landets sysselsatta. Tidigare forskning på motivation har 

inte fokuserat på offentlig sektor i lika stor grad som privat sektor och sådan forskning behövs 

eftersom det finns vissa betydande skillnader mellan sektorerna. Kunskap om offentlig sektor 

berör dessutom väldigt många människor. Kunskap om motivation hjälper organisationerna att 

engagera, attrahera och behålla sina medarbetare och för att ta tillvara på de anställdas resurser 

krävs att man tillhandahåller en miljö där hög inre motivation föreligger. Ett sätt för 

organisationer att motivera sina anställda är genom belöningar och i denna studie ligger 

inriktningen på de psykologiska belöningarna. Syftet med studien är därför att öka förståelsen 

för betydelsen av de psykologiska belöningarna för motivationen hos anställda inom offentlig 

sektor. 

 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats där datainsamlingen består av sju semi-

strukturerade intervjuer med anställda på Skatteverket. Studien är utförd från de anställdas 

perspektiv. En teoretisk referensram användes som grund för att utforma intervjufrågorna samt 

analysera resultatet. Den teoretiska referensramen grundar sig på teorier om offentlig sektor, 

motivationsteorin Self-Determination Theory och psykologiska belöningar i form av möjlighet 

att prestera, uppmärksamhet och erkännande, ansvar, inflytande och personlig utveckling. 

Teorierna har valts ut för att bäst kunna besvara studiens syfte. 

 

Denna studiens resultat visar att psykologiska belöningar är betydande för motivationen hos 

anställda inom offentlig sektor. Vidare har resultatet av studien visat att särskilt att få arbeta 

självständigt, ta eget ansvar och kompetensutveckling är belöningar som är betydande för 

motivationen. Förutom dessa har det visat sig att möjligheten att bidra är något som också har 

stor betydelse för motivationen hos anställda inom offentlig sektor. Detta bidrar till att 

förståelsen för vad som är betydande psykologiska belöningar för de anställda inom offentlig 

sektor har ökat. Rekommendationer ges också för vidare forskning inom området att ta an där 

den här studien slutar där jag anser att motivationsforskning inom offentlig sektor har möjlighet 

att utvecklas. 
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1. Inledning 
 

Syftet med det inledande kapitlet är att beskriva studiens bakgrund och ska ge en översiktlig 

bild över det forskningsområdet jag har valt samt skapa grundläggande förståelse för läsaren. 

En kortare bakgrundsbeskrivning av offentlig sektor och motivation följs av en närmare 

beskrivning av den aktuella studiens kontext och motiverar problemområdets relevans. 

Problembakgrunden följs sedan av en presentation av studiens syfte. Kapitlet avslutas med 

studiens avgränsningar och vidare disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Den offentliga sektorn i Sverige ansvarar för verksamheter inom stat, kommun och landsting 

(Statskontoret 2016, s. 11). Fjärde kvartalet år 2016 sysselsatte Sveriges offentliga sektor 1 292 

300 personer. Detta motsvarar 32,5 % av landets alla sysselsatta (SCB 2017, s. 4). 

Organisationer inom offentlig sektor har press på sig att minska kostnader och öka effektiviteten 

eftersom de ofta är finansierade med skattepengar (Wright 2001, s. 560). Detta har påverkan på 

de anställdas löner och generellt sett tjänar anställda inom offentlig sektor mindre än anställda 

i privat sektor. De yrkesgrupper där det skiljer mest i lön mellan offentlig och privat sektor är 

företagsekonomer, marknadsförare och jurister. Dessa hör till yrkesgrupperna ekonomi och 

juridik. I dessa yrkesgrupper är medellönen högre i privat sektor. Jurister som jobbar i offentlig 

sektor har i genomsnitt bara 69 % av lönen i privat sektor. Inom yrkesgruppen ekonomi, där 

ungefär en fjärdedel av yrkesgruppen arbetar i offentlig sektor, är genomsnittslönen 70 % av 

lönen i privat sektor (Ferdman & Nilsson u.å, s. 66). Detta är stora skillnader men trots det 

jobbar nästan en tredjedel av Sveriges sysselsatta i offentlig sektor och det indikerar att det 

måste finnas andra faktorer än lön som motiverar de anställda. Man kan konstatera att 

löneskillnaderna är stora mellan offentlig och privat sektor och med tanke på det krav som finns 

på effektivitet och minskade kostnader måste offentlig sektor kunna motivera sina anställda 

med annat än finansiell belöning för att attrahera, behålla och skapa engagemang bland de 

anställda.  

 

En av anledningarna till att det är så viktigt att behålla de anställdas motivation är för att 

organisationer ska kunna behålla sin personal. Det kostar mycket pengar att anställa och lära 

upp ny personal vilket gör motivation till att stanna kvar inom organisationen till en av de 

viktigaste uppgifterna för ledningen (Richer et al, 2002, s. 2089). Personalomsättningen inom 

offentlig sektor var under 2015 11 % (Statskontoret 2016, s. 50). Denna studie utförs på 

Skatteverket som är en statlig myndighet. Inom myndigheten finns många olika arbetsområden 

och de flesta arbetsuppgifter handlar om juridik, ekonomi, IT eller HR (Skatteverket, u.å). De 

anställda på Skatteverket hör därför till stor del till yrkesgrupperna ekonomi och juridik. Enligt 

Skatteverkets årsredovisning har myndigheten haft högre personalomsättning under 2016 än 

tidigare genom externa avgångar med 15,9 % av de tillsvidareanställda. I årsredovisningen 

förklarar man detta med att utbudet av arbetstillfällen inom såväl privat som offentlig sektor 

har varit stort (Skatteverket 2016, s. 93). Detta kan jämföras med statistik från privat sektor där 

antalet externa avgångar under 2016 bland tillsvidareanställda har pendlat mellan 3,3 % och 3,8 

% (SCB 2017, s. 22., SCB 2016a, s. 22., SCB 2016b, s. 22., SCB 2016c, s. 22).  
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Medan arbetsmotivation är ett ämne som är väl omskrivet inom industri- och företagssektorn 

har ämnet inte undersökts lika mycket inom den offentliga sektorn. Detta är förvånande 

eftersom organisationer inom offentlig sektor konstant är under press för att reducera kostnader 

och vara effektiva (Wright 2001, s. 559-560). En stor andel av Sveriges sysselsatta arbetar inom 

offentlig sektor och sådan forskning berör många människor. Mellan offentlig och privat sektor 

finns några viktiga skillnader. Först och främst är det huvudsakliga syftet med offentlig sektor 

att leverera varor och tjänster istället för att generera vinst och inkomstkällan för offentliga 

organ består främst av skatter. Många statliga tjänster tillhandahålls också i en icke 

konkurrensutsatt miljö eftersom dessa tjänster sannolikt inte tillhandahålls av andra företag eller 

organisationer (IPSASB 2010, s. 4-5). En annan tydlig skillnad i offentlig sektor är möjligheten 

att arbeta för att tjäna det allmänna intresset (Perry & Wise 1990, s. 368).  Forskare inom 

området offentlig sektor utgår från antagandet om att dessa skillnader spelar roll när det kommer 

till arbetsmotivation (Wright 2001, s. 563) och för att få veta mer om detta krävs det att det görs 

fler studier på organisationer inom offentlig sektor. Eftersom det finns ett problem med högre 

personalomsättning samt att lönen generellt sett är lägre för de anställda inom offentlig sektor 

än privat sektor måste de offentliga verksamheterna studeras.  

 

Det finns flera definitioner av motivation, varav denna studie utgår från denna: 

 

“Motivation är en hypotetisk konstruktion som används för att beskriva de interna och/eller 

externa krafter som skapar initiering, riktning, intensitet och uthållighet av beteenden” 

(Vallerand 2012. S.42).  

 

Att studera motivation är att undersöka aktiveringen och riktningen av handlande och det har 

ofta sagts att motivationsstudier är en undersökning av beteendets varför (Deci & Ryan. 1985, 

s. 3). För organisationer är ämnet intressant eftersom det hjälper till att förklara hur de ska 

engagera sina anställda.  

 

Individer har en önskan att vara effektiva, självbestämmande och i samverkan med andra i deras 

försök att utforska, växa och utvecklas. Den här medfödda benägenheten till utveckling kan 

däremot hämmas av omgivningens påverkan (Vallerand 2012, s. 43). Det faktum att människan 

kan vara antingen aktiv eller passiv antyder att olikheterna kan bero något mer än bara det 

medfödda intresset som kommer naturligt hos människor (Deci & Ryan 2000a, s. 68). 

Forskning på de förutsättningar som främjar eller förminskar människans potential är viktig 

både i praktiken och teorin eftersom det kan bidra med, inte bara formell kunskap om 

anledningarna till människors beteenden, utan också vilken utformning av den sociala miljö 

som optimerar människors utveckling, välmående och prestation (Deci & Ryan 2000a, s. 68). 

En sådan social miljö är arbetet där människor spenderar stor del av sin tid och där det föreligger 

förväntningar på de anställdas prestationer. 

 

Man har genom åren studerat motivation grundligt och det finns många olika teorier med olika 

fokusområden. Ett fokusområde är det som handlar om inre och yttre motivation. Inre 

motivation föreligger när man har ett verkligt intresse och glädje av en handling. Yttre 

motivation handlar istället om att göra något för att det i andra hand leder till ett önskvärt 

resultat, inte att göra något för att man tycker om aktiviteten (Ryan & Deci 2000, s. 55). Detta 

kan sedan kopplas till interna och externa belöningar, där interna belöningar sammankopplas 

med en inre positiv erfarenhet och externa belöningar kommer från någon annan än en själv 

(Stumpf et al. 2013, s. 21). Andra fokusområden kan vara behov eller processen hur man 

motiveras (Deci & Ryan 2000a, s. 68). 

 



 

3 

 

I denna studie använder jag mig av Self-determination theory (SDT) som analysverktyg. Det 

finns ett flertal forskare som lyfter fram SDT som ett väl fungerande ramverk för att beskriva 

hur motivation fungerar hos anställda i organisationer (Vallerand 2012. S. 42; Richer et al., 

2002, s. 2089-2090; Gagné & Deci 2005; Meyer & Gagné 2008). Teorin har testats inom en 

mängd olika områden; arbete, skola och idrott med flera och har visat sig väl anpassad för alla 

dessa områden (Meyer & Gagné 2008, s. 61). SDT är en teori som har ett särskilt närmande till 

motivation genom att en och samma teori undersöker olika sorters motivation (Deci & Ryan 

2000a, s. 69) och detta är en av anledningarna till att jag har valt att använda mig av metoden. 

Teorin innefattar inre och yttre motivation, belöningar, processen hur man motiveras samt de 

behov som ligger till grund för det och knyter därför ihop de olika fokusområdena och ger en 

övergripande bild av motivation. Den andra anledningen till att jag har valt att använda SDT i 

denna studie är att sättet man beskriver människor stämmer med den bild jag själv utgår från. 

Utgångspunkten för SDT är förutsättningen att människor är aktiva, utvecklingsorienterade 

varelser som är naturligt benägna att dela med sig och engagera sig i större sociala strukturer. 

Det är alltså en del av den anpassningsbara människans natur att engagera sig i intressanta 

aktiviteter och öva på färdigheter med mera (Deci & Ryan 2000B, s. 229). SDT är därför en 

passande teori att använda i denna studie.  

 

SDT bygger på att den utsträckning anställda kontrolleras kontra tillåts arbeta självständigt har 

en betydande roll för dess motivation (Deci & Ryan, 2000b, s. 237). Inom teorin skiljer man på 

självbestämd och kontrollerad motivation. Med begreppet självbestämd motivation menas att 

man gör något helt och hållet för att man själv vill det (Gagné & Deci 2005, s. 334). Motsatsen 

till självbestämd motivation är kontrollerad motivation där det förekommer en yttre press såsom 

yttre belöningar eller straff för att motivera till handling (Gagné & Deci 2005, s. 334). Om man 

jämför människor vars motivation är självbestämd med dem vars motivation är kontrollerad 

kan man se att de med självbestämd motivation visar mer intresse, upprymdhet och 

självförtroende vilket i sin tur påverkar prestationer, kreativiteten och uthålligheten i 

prestationerna (Ryan & Deci 2000a, s. 69). SDT har också identifierat fyra olika typer av extern 

motivation och dessa varierar i grad av självbestämmande (Vallerand 2012, s. 44). Den miljö 

där man arbetar kan därmed ge olika förutsättningar för hur bra de anställda presterar.  

 

Att belöna de anställda är ett av de sätt för organisationer att hantera de anställdas motivation 

som används i störst utsträckning men belöning handlar inte bara om lön. Belöning kan också 

vara psykologisk. Psykologiska belöningar kan exempelvis handla om beröm från chef och 

kollegor eller kompetensutveckling och innebär inte någon monetär kostnad för företaget (De 

Gieter & Hofmans, 2015, s. 200-201). Tidigare forskning har visat att belöning i form av pengar 

kan minska den inre motivationen och därmed också effektiviteten på jobbet (Deci 1972, s. 

227).  Anledningen till detta anses vara att belöningens kontrollerande natur underminerar den 

inre motivationen (Vallerand 2012, s. 43). Senare studier har utförts för att testa detta mer. En 

av dessa är en studie av Garaus et al. (2016) där de kunde se att små belöningar ledde till högre 

engagemang, högre prestationer och bättre testresultat. Detta visar att olika belöningar kan ha 

olika effekt på mottagarens motivation. Studier för finansiell belöning är dominerande och de 

psykologiska belöningarnas påverkan på motivationen har inte undersökts i lika stor grad (De 

Gieter & Hofmans, 2015, s. 201-202). SDT visar på att ju mer självbestämmande en person har 

över sin situation desto mer motiverad att prestera på arbetet kommer denne vara. För att 

generera så hög motivation som möjligt hos de anställda måste man skapa en miljö som 

möjliggör en inre motivation till arbetet (Deci & Ryan 2000b, s. 247). En psykologisk belöning 

är en form av extern reglering av motivation och beroende på sammanhanget bör den påverka 

motivationen hos den anställde på olika sätt.  
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Utifrån den tidigare diskussionen där behovet av ökad kunskap motivation inom offentlig sektor 

har identifierats samt den bristande förekomsten av studier på de psykologiska belöningarnas 

påverkan på motivationen har studien fått följande syfte. 

 

Detta leder fram till följande frågeställning: 

Hur påverkar psykologiska belöningar motivationen hos anställda inom offentlig sektor? 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för betydelsen av de psykologiska belöningarna 

för motivationen hos anställda inom offentlig sektor. För att uppnå detta syfte ska jag undersöka 

motivationen hos de anställda på Skatteverket. Det är en avsmalning som framförallt innebär 

att studien handlar om mer administrativa myndigheter inom offentlig sektor. 

 

Genom att fokusera på betydelsen av psykologiska belöningars påverkan på arbetsmotivationen 

kommer studien att bidra med ökad kunskap om området inom arbeten i offentlig sektor.  

 

 

1.3 Avgränsning och begränsningar 
 

Jag kommer att undersöka motivation och vilken betydelse psykologiska belöningar har hos de 

anställda på en arbetsplats inom offentlig sektor. Studien begränsas till att utföras på 

Skatteverket. Då Skatteverket är en stor organisation med många anställda har jag begränsat 

mig till att undersöka en arbetsplats i en stad i norra Sverige.  

 

Eftersom motivation samt belöningar är ett brett område har jag också avgränsat studien till att 

handla om psykologiska belöningar. Vidare utgår undersökningen från de anställdas synvinkel 

och kommer inte att utgå från ledningens arbete med motivation.  

 

1.4 Vidare disposition 
 

Efter inledningen kommer ett kapitel om den teoretiska metoden där jag redogör för vilket 

vetenskapligt förhållningssätt studien har. Avsnittet om den teoretiska metoden följs sedan av 

den teoretiska referensramen. I den beskrivs den bakomliggande teorin till studien och den 

skapar en bild över nuvarande forskning inom området motivation och psykologiska belöningar 

inom offentlig sektor. Efter den följer den praktiska metoden som redogör för de metodval jag 

har gjort tillsammans med en redogörelse för hur empirin har samlats in och bearbetats. I denna 

studie består informationsinsamlingen av intervjuer vilka presenteras i kapitlet empiri. Det följs 

sedan av en analys där empirin kopplas samman med den teoretiska referensramen. Studien 

avslutas med slutsatser för att sammanfatta resultatet.  
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2. Teoretisk metod 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera valda vetenskapliga förhållningssätt samt 

argumentera för konsekvenserna av dessa val. Utifrån dessa vetenskapliga ståndpunkter 

kommer den teoretiska referensramen att utformas. Efter den teoretiska referensramen kommer 

jag att presentera den praktiska metoden. Anledningen till det är att jag vill skapa en mer logisk 

struktur vilket kan öka förståelsen i läsningen.  

 

2.1 Förförståelse 
 

Att reflektera över författarens förförståelse behövs för att få en så transparent bild av resultatet 

som möjligt. De metodologiska val som görs med anknytning till denna rapport kommer 

reflekteras i tidigare syn och kunskap inom ämnet. Forskaren som mänskligt instrument kan 

maximera möjligheterna till att få tag i och skapa meningsfull information men samtidigt 

innebär det att man som människa har värderingar och tidigare kunskap som kan färga studien 

(Merriam 1994, s. 50). Att själv redogöra för förförståelsen skapar en bild av öppenhet och det 

är av vikt att betona att den personliga erfarenheten hos författaren kommer forma studiens 

observationer och även tolkning av resultatet.  

 

Jag besitter både teoretiska och praktiska kunskaper. Mina teoretiska kunskaper motsvaras av 

de utbildningar jag har, först en tvåårig fastighetsmäklarutbildning och sedan ytterligare två års 

ekonomistudier. Dessa kunskaper medför en god teoretisk utgångspunkt för att kunna 

genomföra studien. Utöver de teoretiska förkunskaperna har jag praktisk erfarenhet av bland 

annat företagsekonomiskt arbete genom att jobba som fastighetsmäklare. I dagsläget är jag 

anställd av Skatteverket och har därför stor inblick i organisationen samt har min egen 

uppfattning om vad som motiverar mig i mitt arbete. Det är viktigt att poängtera detta eftersom 

min egen uppfattning kan färga analysen i arbetet med denna studie.  

 

Min uppfattning om arbetet på Skatteverket är att det är en arbetsplats med många olika 

arbetsuppgifter och områden av kunskap. Jag jobbar med inkomstbeskattning och inom det 

finns det väldigt många olika områden man kan inrikta sig på. Möjligheten finns även att byta 

inriktning till exempelvis moms, revision eller något annat. Tack vare det finns det mycket att 

lära sig och många olika vägar att gå för att utveckla sig i arbetet och det är personligen en stor 

motivation för mig. Eftersom en stor del av arbetet klassificeras som myndighetsutövning finns 

det många lagar och regler som styr hur man praktiskt ska jobba vilket gör att jag ibland 

upplever vissa tillvägagångssätt som byråkratiska. Trots detta anser jag att jag som anställd har 

stor frihet i hur jag vill arbeta på så sätt att jag själv kan bestämma hur jag ska lägga upp arbetet 

för att nå de gemensamma målen som finns. Ledningen ger oss anställa förtroendet att genom 

flextid bestämma vilka tider vi ska arbeta (med vissa begränsningar) och hur vi sedan väljer att 

planera och genomföra arbetsdagen. När det gäller belöningar så tycker jag personligen att det 

motiverar mig när jag får känna mig viktig, att det just jag gör bidrar till organisationen. Olika 

sätt att få mig att känna mig viktig och betydelsefull kan exempelvis vara att ge beröm, att jag 

får komma till tals eller att jag får förtroende för saker. Dessa åsikter jag har finns ju med mig 

innan studien börjar och det kan påverka mina val av teorier, mina samtal med 

intervjupersonerna och även analysen av materialet.  

 

Genom att beskriva min förförståelse kring ämnet, samt att visa en medvetenhet om den möjliga 

påverkan som min förförståelse kan ha på studiens resultat, har jag också bättre förutsättningar 

att ta hänsyn och jobba med dessa för att inte mina personliga åsikter ska påverka och skapa 
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skevhet i studiens analys. Utgångspunkten som beskrivs senare i kapitlet är att alla har olika 

tolkningar av verkligheten. Jag som författare måste däremot försöka analysera empirin utan att 

försöka blanda in egna åsikter. All forskning rymmer skevheter men det finns sätt att minimera 

dessa, varav ett av dem är att vara medveten hur ens förförståelse inverkar på reproduktionen 

av intervjupersonens verklighet (Merriam 1994, s. 53). Förförståelsen behöver inte heller bara 

vara negativ. Saknas det förförståelse kommer författaren att behöva spendera väsentlig tid till 

att samla in väldigt grundläggande information och förförståelsen kan istället ge värdefull 

personlig erfarenhet för en större inblick i ämnet (Gummeson 2000, s. 58). En annan fördel med 

den kan också vara att jag lättare kan interagera med intervjupersonerna och förstå vad de säger. 

 

2.2 Vetenskapliga utgångspunkter 
 

2.2.1 Verklighetssyn 
 

Innan man börjar en studie är det viktigt att fundera på vad man har för verklighetssyn eftersom 

beroende på hur man ser på verkligheten kommer genomförandet av studien vara olika (Bryman 

& Bell 2007, s. 25). Vad man har för verklighetssyn innebär frågor om vad som verkligen finns 

(Wallén 1996, s. 12). Jag utgår från att människor är unika med olika personliga värderingar 

och deras sociala handlingar är föränderliga. Min verklighetssyn är därför att jag både har 

möjlighet att påverka den verklighet jag befinner mig i samt att jag påverkas av den. Motivation 

är därmed något som kan omvandlas och skilja sig åt i olika situationer. Detta kan jämföras 

med en konstruktionistisk syn på verkligheten. En konstruktionistisk ståndpunkt betyder att 

man ser på organisationer och andra sociala företeelser som något som de sociala aktörerna 

skapar (Bryman & Bell 2007, s. 23). Olika företeelser påverkas alltså av de förhållanden som 

finns i samhället, som till exempel regler i organisationer eller könsroller. Dessa företeelser 

anses inte vara naturliga tillstånd utan beror på människorna som deltar (Wallén 1996, s. 15). 

De roller och företeelser som finns i den organisation som jag ska studera är därmed skapade 

utifrån de anställda som finns där och samtidigt som de anställda påverkar organisationen, 

påverkas människor i sin tur av den. Jag anser att människorna formar organisationen och även 

tillvägagångssättet för att utföra arbetet genom att förhålla sig till de regler och bestämmelser 

som de själv har skapat. Motsatsen till den konstruktionistiska synen är den objektivistiska 

ståndpunkten som istället innebär att man ser på organisationer som en yttre verklighet som inte 

går att påverka (Bryman & Bell 2007, s. 22). Detta konstruktionistiska synsätt leder till att 

eftersom människorna ständigt skapar och reviderar organisationskulturer kommer ingen 

modell eller teori kunna ge en perfekt bild av hur verkligheten fungerar.  

 

Det konstruktionistiska synsättet kan däremot inte drivas för långt utan man måste inse att olika 

kulturer innefattar en viss verklighet som fungerar som referensram som också hela tiden 

omformas (Bryman & Bell 2007, s. 24). Jag utgår från att de teorier som har upparbetats kring 

människors motivation är en förenklad bild av en mycket mer komplex verklighet. Även om 

det finns förklarande teorier för hur människor fungerar är varje människa unik och 

självständig. Teorierna är därmed avsiktliga förenklingar av verkligheten och kan ändå behövas 

för att uppnå en sorts grundläggande förståelse. Det innebär att man kan ta fram beskrivande 

teorier för hur organisationer eller motivation fungerar men man måste ta hänsyn till att den 

beskrivningen kan förändras.  
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2.2.2 Kunskapssyn 
 

Kunskapssynen är synen på kunskapers art, hur de uppkommer och deras relation till 

verkligheten (Wallén 1996, s. 12). Syftet med den här studien är att öka förståelsen för de 

psykologiska belöningarnas effekt på motivationen hos anställda inom offentlig sektor. Genom 

kvalitativa intervjuer kommer respondenterna att beskriva sin egen verklighet vilket senare 

kommer att tolkas utifrån den teoretiska referensramen. Detta innebär att jag kommer att ta reda 

på hur respondenterna upplever deras verklighet, inte hur verkligheten är för alla. Jag använder 

mig av personer som får förklara deras verklighet vilket överensstämmer med hermeneutiken 

(Gummeson 2000, s. 177). Hermeneutiken representerar en reaktion mot positivismen, som 

förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder där vetenskapen är objektiv istället 

för subjektiv, inom studier i det sociala området (Gummeson 2000, s. 177). Inom 

hermeneutiken försöker man tolka innebörden i texter, handlingar eller upplevelser med mera 

för att ge en helhetssyn av fenomen (Wallén 1996, s. 33). Det innebär att de tolkningar jag gör 

kommer att ligga till grund för analys och slutsatser av intervjupersonernas uttalanden. 

 

Jag som är anställd på Skatteverket där undersökningen ska göras har redan innan studiens start 

en stor förförståelse för Skatteverket som organisation. För hermeneutiska synsätt på studier är 

det snarare ett krav än bara en merit att man har personlig erfarenhet av det område man 

studerar. Medan en positivistisk forskare ska vara en betraktare ska en hermeneutisk forskare 

vara en del av det som händer (Gummeson 2000, s. 179). Min förförståelse kan hjälpa till att 

skapa en bred förståelse av helheten.  

 

 

2.3 Angreppssätt  
 

Studiens angreppssätt kan förklaras med hur man tar sig an teorin samt analyserar 

informationen (Merriam 1994, s. 72). Eftersom det inte föreligger någon avsikt att pröva 

hypoteser utan istället upptäcka nya relationer och information har studien ett induktivt synsätt 

(Gummeson 2000, s. 63). Det primära syftet med induktiva studier är att generera nya teorier 

medan motsatsen, deduktiva studier, testar befintliga teorier (Gummeson 2000, s. 64). 

Utgångspunkten inom det induktiva angreppssättet är de observationer man har gjort, i mitt fall 

genom intervjuer, och målet är att samla och ordna observationerna till något begripligt 

(Eneroth 1984, s. 68).  

 

Någon ren induktion finns däremot aldrig eftersom vi alltid observerar verkligheten i relation 

till vår förkunskap. Även i fallstudier som är väldigt omfattande kan de inte utgöra någon 

uttömmande beskrivning av en viss miljö och därför måste man alltid innan studien utförs välja 

kriterier som har grund i teoretiska antaganden. Varje forskare har vissa teoretiska 

förutsättningar som påverkar vilket fokus undersökningen får (Merriam 1994, s. 72). I denna 

studie innebär det att jag har tagit fram ett grundläggande teoretiskt ramverk som inkluderar 

SDT och andra teorier om psykologiska belöningar som jag utgår från i utformandet av 

intervjuerna. Intervjuerna ska därefter ge djupare och mer detaljerad information för att besvara 

studiens frågeställning.  
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2.4 Val av teori och litteratursökning 
 

All forskning som utförs ska utgå från eller ta hänsyn till tidigare forskning inom området för 

att tolka och sammanställa vad forskningen har kommit fram till inom området innan studien 

börjar (Merriam 1994, s. 73-74). Om man inte undersöker den tidigare litteraturen inom 

området är det svårt att identifiera något forskningsgap.  

 

Granskning av tidigare litteratur kan på flera sätt stärka en undersökning. Tidigare studier kan 

hjälpa till att identifiera, definiera eller analysera faktorer eller förhållanden (Gummeson 2000, 

s. 72). För problemformuleringen är betydelsen av en litteraturgenomgång stor och den används 

för att både hitta ett problem samt att man genom den har möjlighet att gå igenom litteraturen 

för att undersöka hur man tidigare har tagit sig an problemet (Merriam 1994, s. 76). Denna 

studie utgår från tidigare forskning som är utförd inom problemområdet och samlar sedan in 

primärdata genom kvalitativa intervjuer för att kunna besvara syftet.  

 

Till att börja med samlade jag in relevant litteratur i form av tidigare studier inom det 

forskningsområde som intresserade mig, det vill säga motivation. Motivation är ett otroligt brett 

begrepp som har varit föremål för mycket forskning. För att kunna välja teorier att utgå från 

började jag med att läsa på vilka grundläggande områden inom motivation som finns genom att 

söka i främst databaserna EBSCO Host och Emerald Journal som finns tillgängliga genom 

Umeå universitetsbibliotek. Jag har även använt Umeå universitets söktjänst och Google 

scholar. I sökningarna begränsade jag mig till att resultaten skall vara vetenskapligt granskade, 

så kallat peer reviewed, för att sortera bort artiklar utan hög forskningsmässig tillförlitlighet. 

De sökord som jag började med var motivation och employee. Det gav otroligt många träffar 

men det gav en överblick av vilka olika teorier som fanns och vad som har hänt med dem. 

Utifrån det kunde jag identifiera SDT och valde att söka vidare på den eftersom det var en teori 

som fortfarande anses riktig samt ger en övergripande bild av motivation. Så nästa steg blev att 

söka på SDT och employee och då blev resultatet smalare vilket kan argumentera för 

användandet av teorin i ett företagsekonomiskt perspektiv. SDT används inte bara i företag och 

sådana verksamheter utan även på studier av studenter och idrottare men på grund av den 

sökning jag gjorde har dessa perspektiv uteslutits. För att få ett ännu smalare resultat riktade 

jag in mig på anställda inom offentlig sektor genom sökningen public sector motivation, och 

public sector SDT och kunde då se att området inte var lika utforskat som motivation för 

anställda i privat sektor. När det gäller belöningar kunde jag genom sökordet rewards 

employees se att många studier har varit inriktade på de finansiella belöningarna. Istället har jag 

inriktat mig på psykologiska belöningar och sett att när jag sökte på psycological rewards eller 

inner rewards förekommer det inte undersökningar i samma utsträckning. Utifrån det har jag 

identifierat ett forskningsgap när det gäller psykologiska belöningar och motivation inom 

offentlig sektor och det har min studie byggt vidare på.  

 

Genom artiklarnas referenslistor har jag även fått ytterligare inspiration och förslag till andra 

relevanta artiklar. För att få tillgång till aktuell statistik och rapporter har jag även använt 

Google som sökmotor.  

 

 

2.5 Källkritik 
 

För att avgöra vilka källor som är relevanta för arbetet och som kan anses vara bra källor finns 

det en del kriterier man kan utgå från. Enligt Ejvegård (2003, s. 62-64) finns det främst fyra 
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krav som källorna ska uppfylla. Det första är äkthetskravet vilket menas att det inte handlar om 

något förfalskat material. Det andra kravet är oberoendekravet som innebär att man bör ta reda 

på varifrån uppgifterna härstammar. Generellt är primärkällor alltid bättre än sekundärkällor 

eftersom saker som rycks ur sitt sammanhang enkelt kan förvanskas. Det tredje kravet är 

färskhetskravet. Färskhetskravet betyder att det många gånger är bättre att använda en nyare 

källa än en äldre eftersom de nyare bör innehålla mer fakta och nyare rön. Det fjärde och sista 

kravet är samtidighetskravet som innebär att en studie som ligger närmare beskrivna 

tidshändelser kan vara mer riktig än en studie som har tillkommit långt efter händelserna. Dess 

fyra krav är inte uttömmande men täcker ganska stora områden. Wallén (1996, s. 85) tar också 

upp att det är viktigt att läsa igenom syftet med artikeln eller boken och vem den avsedda 

mottagaren är. Data har inget värde alls utan information om varför, hur och i vilket 

sammanhang de har samlats in (Wallén 1996, s. 84-85).  

 

Genom att använda artiklar som är peer-reviewed har jag hållit mig till de artiklar som är 

vetenskapligt granskade vilket är viktigt för att kontrollera kvaliteten på studien. Eftersom de 

är peer-reviewed har jag också haft förtroende för dem och jag har inte ansett att det krävs någon 

mer grundlig undersökning av författaren efter det, däremot har syftet studerats. Jag har också 

alltid reflekterat över vilket utgivningsår artiklarna har haft. Det förekommer källor från ganska 

långt tillbaka i tiden i denna studie, 1968 är den äldsta, men jag har tagit med dessa källor ändå 

för att det ibland har varit nödvändigt för att kunna förstå vad de nyare källorna bygger på och 

hänvisar till. De källor som är gamla anses därför ändå vara mycket relevanta.  

 

När det gäller rapporter och statistik som inte kommer från vetenskapliga artiklar har jag varit 

noggrann med att bara använda tillförlitliga källor. De jag har valt att använda mig av i den här 

studien kommer huvudsakligen från olika statliga myndigheter, exempelvis Arbetsgivarverket 

och SCB. Anledningen till att jag har velat ha med rapporterna trots att de inte härstammar från 

vetenskapliga artiklar är för att de presenterar främst färsk statistik och nyligen uppdaterad 

information som är relevanta för den här studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

3. Teoretisk referensram 
 

I det här kapitlet redogörs den centrala litteraturen som ligger till grund för denna studie. 

Kapitlet syftar till att skapa en bakgrundsinformation av forskningsområdet. För att man ska 

kunna förstå motivation inom organisationer inom offentlig sektor anser jag att det är relevant 

att förklara vad motivation kan vara och hur den påverkas av vår kontext. Kapitlet börjar med 

en bredare redogörelse över det specifika med offentlig sektor. Kapitlet följs sedan av en 

beskrivning av tidigare forskning inom SDT samt belöning. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning för att tydliggöra hur de valda teorierna ska hjälpa till att besvara syftet med 

studien.  

 

3.1 Motivation inom offentlig sektor 
 

Motivation anses vara ett koncept uppfunnet av människan som ska förklara och förutsäga 

beteenden (deCharms 1968, s. 3). Det finns flera definitioner av motivation, varav Robert J 

Vallerand väljer att förklara begreppet så här: 

 

“Motivation är en hypotetisk konstruktion som används för att beskriva de interna och/eller 

externa krafter som skapar initiering, riktning, intensitet och uthållighet av beteenden” 

(Vallerand 2012. S. 42). 

 

Denna definition är utgångspunkten för denna studie eftersom den uppmärksammar att kraften 

till att agera både kan komma inifrån och utifrån. Att studera motivation är att undersöka 

aktiveringen och riktningen av handlande och det har ofta sagts att motivationsstudier är en 

undersökning av beteendets varför (Deci & Ryan. 1985, s. 3). Studier på motivation är viktiga 

för organisationer eftersom de kan bidra med kunskap om hur man ska utforma arbetsplatsen 

för att optimera prestationerna i arbetet (Deci & Ryan 2000a, s. 68). Lekmän och fackmän 

brukar traditionellt se på motivation olika. När man står inför frågan varför en människa betedde 

sig på ett visst sätt översätts det för lekmännen oftast till “vad ledde personen till att välja att 

handla på det sättet “medan det för fackmännen översätts till “vilka omständigheter gjorde att 

personen handlade på det sättet” (deCharms 1968, s. 3). Skillnaden däremellan är att i första 

översättningen finns en antydan att det handlar om ett fritt val medan andra översättningen 

antyder att det finns någon annan omständighet än personen själv som bestämmer beteendet. 

Av det kan man dra slutsatsen att människans motivation påverkas av den miljö man befinner 

sig i och för organisationer är det viktigt att ta till sig den kunskap som finns samt veta hur man 

ska använda sig av det.  

 

Inom Sveriges offentliga sektor arbetar ungefär en tredjedel av alla Sveriges alla sysselsatta 

(SCB 2017, s. 4). Cofog (Classifications of the Functions of Government) har klassificerat dessa 

verksamhetsområden inom offentlig sektor samt gett exempel på arbetsuppgifter som ingår i 

områdena (Statskontoret 2016, s. 11): 

 
Allmän offentlig förvaltning: verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, 

bistånd m.m. 
Försvar: militärt försvar, civilt försvar m.m. 
Samhällsskydd och rättsskipning: polis, brand- och räddningsverksamhet, rättsväsende m.m. 
Näringslivsfrågor: handels- och näringslivspolitik, jordbruk, arbetsmarknadsfrågor, kommunikationer 

m.m. 
Miljöskydd: avfallshantering, bekämpning av föroreningar, skydd av biologisk mångfald m.m.  
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Bostadsförsörjning och samhällsutveckling: bostäder, vattenförsörjning m.m. 
Hälso- och sjukvård: öppen sjukvård, tandvård, folkhälsovård, läkemedel m.m. 
Fritidsverksamhet, kultur och religion: kulturell verksamhet, radio och tv, stöd till idrotts- och 

fritidsverksamhet m.m. 
Utbildning: förskola, grund- och gymnasieskola, eftergymnasial utbildning m.m. 
Socialt skydd: stöd vid sjukdom och funktionshinder, äldreomsorg, arbetslöshet m.m. 
 

Offentlig sektor är med andra ord brett och innefattar stora områden. Värdegrundsdelegationen 

(2014) har utformat en gemensam värdegrund för de statligt anställda att förhålla sig till och 

jobba efter. Värdegrunden är med få undantag gemensam för alla offentligt anställda. Den kan 

därför även läsas med behållning av anställda i kommuner, landsting och regioner, i relevanta 

delar även av politiskt förtroendevalda (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 4). De offentliga 

verksamheterna bygger på rättsliga grunder som sammanfattas i sex principer. De olika 

principerna är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet 

och värdighet samt effektivitet och service (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 3).  

 

Demokrati innebär att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Som anställd i offentlig 

sektor är medborgarna de yttersta uppdragsgivarna och det är medborgarna som finansierar 

verksamheten genom skatter och avgifter. Anställning i offentlig sektor är en viktig 

demokratifråga då inga privata intressen får styra utan de som anställer ska endast ta hänsyn till 

sakliga grunder (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 5). Inom offentlig sektor ställs det alltså 

höga krav på anställningsförfarandet.  

 

Legalitet betyder att verksamheterna bara kan vidta åtgärder när de har stöd i lagen. Det finns 

en skillnad mellan myndighetsutövning av ärenden samt annan handläggning. När man utför 

myndighetsutövning utgår man från lagen och om man gör något felaktigt med uppsåt eller har 

varit försumlig kan man som enskild straffas för tjänstefel (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 

6). Det innebär att de som utför myndighetsutövning har stort ansvar att tolka lagen rätt och 

hålla sig uppdaterad med nya regler. Hur man som anställd bemöter medborgare och gör rätt 

bedömningar kan få stor betydelse för det förtroende medborgarna har för den offentliga sektorn 

i stort. En slarvig eller felaktig behandling från exempelvis en myndighet kan påverka 

legitimiteten för hela det offentliga systemet (Casula Vifell & Ivarsson Westerberg 2013, s. 10). 

Det är därför mycket viktigt att som anställd följa de regler som finns.  

 

Med objektivitet menas att man ska vara saklig och opartisk. Rättvisa och förutsägbarhet ska 

prägla den offentliga verksamheten. Mutor, jävsituationer samt förtroendeskadliga bisysslor är 

något som tas på största allvar inom offentlig sektor eftersom de är exempel på situationer där 

förtroendet äventyras (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 7-9). Eftersom många i offentlig 

sektor hanterar frågor som kan ha stor påverkan på andras liv på olika sätt kan man vara ganska 

utsatt i tjänsten. Det som är rättvist för det stora allmänna kanske inte alltid ses som rättvist för 

den enskilde. Andelen män inom offentlig sektor som har blivit utsatt för våld eller hot om våld 

på arbetsplatsen under 2015 var betydligt högre (25 %) än i privat sektor där andelen var 10 % 

(Arbetsgivarverket 2016, s. 19). Hot eller våld i arbetet indikerar en dålig arbetsmiljö och det 

kan bli farligt om dessa hot påverkar tjänsteutövningen eftersom det i sin tur blir ett hot mot 

demokratin.  

 

Fri åsiktsbildning handlar helt enkelt om att medborgarnas fria rätt till åsikter, yttrandefrihet 

och tillgång till information är avgörande för att demokratin ska fungera. Yttrandefrihet för 

offentligt anställda innebär att man ska få uttrycka synpunkter på verksamheten där man jobbar 

utan att verksamheten får vidta några åtgärder mot den som uttalar sig. Meddelarfrihet är en 

förlängning av yttrandefriheten som innebär att man som anställd har rätt att lämna uppgifter 
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till media för publicering (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 10-12). Reglerna finns till för att 

alla ska ha insyn i de offentliga verksamheterna. Den som är anställd i offentlig sektor har 

därmed större lagstadgat meddelarskydd än andra. Arbetet inom offentlig sektor bygger på 

allmänintresset. För den anställde kan tillämpningen av lagen ibland gå emot den egna 

personliga uppfattningen om vad som är rätt och fel, eller mot den yrkesetik de har på grund av 

sitt yrke och man utsätts för etiska dilemman (Casula Vifell & Ivarsson Westerberg 2013, s. 28-

29). Det är ofta den anställde som först ser svårigheterna i en lag där utfallet inte blev som 

tanken med lagen först var och med det kommer ett stort ansvar att också våga säga till och 

protestera. Fackförbunden ST har regelbundet gjort arbetsmiljöundersökningar för att få veta 

mer om arbetsvillkoren för medlemmarna. Medlemmarna i ST kommer främst från statliga 

verksamheter. I den senaste undersökningen från 2012 förekom frågor om hur förutsättningarna 

var för att framföra kritik mot organisationen. Resultatet visade att 37,6 % av de svarande ansåg 

att det inte går att framföra kritik externt med rädsla för att det påverkar löneförhandlingen eller 

klimatet till närmsta chef (Casula Vifell & Ivarsson Westerberg 2013, s. 176). När det gäller 

tillgång till information innebär offentlighetsprincipen att allmänna handlingar är offentliga och 

de anställda måste se till att dessa lämnas ut så snabbt som möjligt när någon begär ut dem 

(Casula Vifell & Ivarsson Westerberg 2013, s. 24).  

 

Respekt för lika värde, frihet och värdighet handlar om respekt för medborgarnas rättigheter 

och integritet. Den som jobbar inom offentlig sektor har ansvar för att inte kränka de mänskliga 

rättigheterna eller diskriminera (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 13-14). Det innebär det att 

de ska agera så att alla medborgare får förtroende för att allt går rätt till och att alla behandlas 

rättvist och med omsorg (Casula Vifell & Ivarsson Westerberg 2013, s. 28). I det ingår såklart 

att alla gör sitt jobb korrekt.   

 

Effektivitet och service innebär hushållning med resurserna (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 

15). Effektivitetskravet är extra tydligt för organisationer inom offentlig sektor eftersom dessa 

organisationer ofta är finansierade med skattepengar (Wright 2001, s. 560). Det ställer krav på 

att offentligt anställda ska jobba enkelt, snabbt och billigt (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 

15) men det påverkar också de anställdas löner. Anställda inom offentlig sektor generellt sett 

tjänar mindre än anställda i privat sektor. Ekonomer och jurister är två yrkesgrupper där 

skillnaderna är som störst. Ekonomer anställda inom offentlig sektor tjänar generellt sett endast 

70 % av lönen i privat sektor medan jurister inom offentlig sektor generellt tjänar 69 % av lönen 

i privat sektor (Ferdman & Nilsson u.å, s. 66). Förutom att det påverkar lönerna har det också 

påverkan på arbetsbelastningen. I offentlig sektor upplever många anställda, främst kvinnor, att 

de har en i hög grad stor arbetsbelastning. Medan 32 % av kvinnorna inom offentlig sektor 

anser att de har en i hög grad stor arbetsbelastning är siffrorna endast 19 % i privat sektor 

(Arbetsgivarverket 2016, s. 16). En hög arbetsbelastning skapar en stressigare miljö. Kravet på 

effektivitet har också gjort så att andra värden, såsom transparens och meddelarfrihet, har 

hamnat i skymundan (Casula Vifell & Ivarsson Westerberg 2013, s. 181). 

 

Det finns anledning att skilja studier på offentlig sektor och privat sektor åt eftersom det finns 

vissa skillnader mellan sektorerna. Ett viktigt karaktärsdrag hos offentlig sektor är det är stat, 

kommun eller landsting som är huvudman och i slutändan är det medborgarna som är ägare. 

Det betyder att verksamheten är politiskt styrd (Forslund 2009, s. 27). Syftet med 

verksamheterna är normalt inte att generera vinst. Syftet är istället att kunna leverera varor och 

tjänster och finansieras huvudsakligen genom skatter. Detta gör offentlig sektor till en aktör 

som fördelar välstånd istället för att skapa välstånd i motsats till verksamheter inom privat 

sektor som ska vara vinstdrivande (IPSASB 2010, s. 4). Många av de varor och tjänster som 

offentlig sektor erbjuder, såsom polis eller försvar, är olämpliga att erbjuda inom 
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konkurrensutsatta marknader och därför föreligger oftast ingen konkurrens för dessa (IPSASB 

2010, s. 5). En annan viktig skillnad i offentlig sektor är möjligheten att arbeta för att göra gott 

för samhället och andra (Perry et al. 2010, s. 687). Det har styrkts att personer som arbetar i 

offentlig sektor värderar att bidra till samhället i högre grad än de som arbetar i privat sektor 

och anställda i privat sektor värderar ett prestigefyllt arbete mer än de i offentlig sektor (Lyons 

et al. 2006, s. 613). Detta är skillnader som kan påverka vad det är som motiverar de anställda 

i deras arbete.  

 

 

3.2 Self-determination theory 
 

Genom åren har man studerat motivation grundligt och det finns flera grundläggande teorier 

med olika fokusområden på motivation. Ett fokusområde är hur människans inneboende behov 

påverkar motivationen och ett exempel på en sådan teori är Maslow:s väl omskrivna 

behovstrappa (Gawel 1997, s. 1-2). En annan teori som behandlar behov är Herzberg:s 

tvåfaktorteori (Gawel 1997, s. 1). Det finns också teorier där fokusområdet är hur människor 

väljer sina beteenden- det vill säga fokus ligger på processen hur man motiveras (McSweeney 

& Swindell 1999, s. 437). Ytterligare ett fokusområde är det som handlar om inre och yttre 

motivation. Inre motivation föreligger när man har ett verkligt intresse och glädje av en 

handling. Yttre motivation handlar istället om att göra något för att det i andra hand leder till 

ett önskvärt resultat, inte att göra något för att man tycker om aktiviteten (Ryan & Deci 2000, 

s. 55). Detta kan sedan kopplas till interna och externa belöningar, där interna belöningar 

sammankopplas med en inre positiv erfarenhet och externa belöningar kommer från någon 

annan än en själv (Stumpf et al. 2013, s. 21). 

 

Self-determination theory är en teori om människors motivation inom olika organisationer. 

Teorin behandlar alla de ovan nämnda fokusområdena av motivation (Deci & Ryan 2000a, s. 

69), knyter ihop dessa och kan därmed ge en övergripande bild av motivation. Inom SDT 

beskriver man människan som aktiv och utvecklingsorienterad (Deci & Ryan 2000b, s. 229) 

vilket stämmer överens med den bild jag personligen har och SDT är därför en god hjälp till att 

kunna uppfylla syftet med denna studie.  

 

Inom SDT beskriver man skillnaden mellan inre och yttre motivation. En individ genomför en 

uppgift antingen för att den vill, eller för att den måste (Ryan & Deci 2000, s. 55). För att skapa 

en organisation där anställda är självgående och tar egna initiativ måste man därför förstå hur 

man kan möjliggöra en miljö där detta främjas. I grund och botten handlar det om att personen 

måste få känna att dess beteende är självbestämt och att individen engagerar sig i aktiviteten för 

att den själv vill. Detta grundar sig i deCharms teori från 1968, som förklarar att inre motivation 

förutsätter att individen upplever en intern ”locus of causality”, det vill säga ett internt 

orsaksförhållande (deCharms, 1968). deCharms menar att ett inre motiverat beteende kommer 

från en önskan att uppleva personliga orsakssamband (deCharms, 1968, s. 272). När en person 

upplever ursprunget för sitt eget beteende kommer från en själv, kommer man anse sig vara 

inre motiverad. När en individ istället uppfattar att orsakssambandet kan härledas till något 

utanför sig själv, kommer den anse sig vara yttre motiverad (deCharms, 1968, s. 328). Detta 

synsätt om inre och yttre motivation är en av grunderna i SDT. 

 

Utgångspunkten för SDT är förutsättningen att människor är aktiva och utvecklingsorienterade 

varelser som är naturligt benägna att vilja utvecklas för att uppnå större självkänsla och dela 

med sig av sig själva i större sociala sammanhang. Det är alltså en del av den anpassningsbara 



 

14 

 

människans natur att engagera sig i intressanta aktiviteter och öva på färdigheter med mera 

(Deci & Ryan 2000B, s. 229). Mycket av de aktiviteter människan gör påverkas av sociala 

påtryckningar och motivationen till att utföra dem kommer därför inte alltid inifrån. Även om 

inre motivation är en viktig typ av motivation är det inte den enda typen av självbestämmande 

motivation (Deci & Ryan 2000a, s. 71). När en person försöker främja vissa beteenden hos 

andra kan motivationen hos den andra skifta från amotivation där det inte finns någon intention 

att agera, vidare till en passiv överenskommelse där man gör aktivitet trots att den inte är viktig 

för en själv eller vidare till personligt aktivt engagemang där man agerar för att man själv vill. 

Detta är enligt SDT reflektioner av de olika grader till vilket värdet och regleringen av det 

önskvärda beteendet har internaliserats och integrerats (Deci & Ryan 2000a, s. 71-72). Ett 

internaliserat beteende betyder att man har tagit in värden eller attityder och gör att ett externt 

reglerat beteende blir ett för individen inre värde (Gagné & Deci 2005, s. 334). 

 

 

3.2.1 Internaliseringsprocessen 
 
Internaliseringsprocessen är en aktiv och naturlig process där människor försöker ändra socialt 

sanktionerade seder till personligt stöttade värden och självregleringar. Med andra ord handlar 

det om när en individ går från att vara yttre till inre motiverad. När internaliseringsprocessen 

fungerar optimalt kommer människor identifiera sig med vikten av sociala regleringar, anpassa 

dem till sina egna och sedan acceptera dem som sina egna (Deci & Ryan 2000B, s. 235-236). 

Den mest långtgående typen av internalisering är integration där människor fullt ut har 

accepterat att beteendet är deras eget, det vill säga förenligt med deras egen vilja och 

värdegrund. Integrerad internalisering upplevs därmed som självbestämd (Gagné & Deci 2005, 

s. 335). I en organisation är det centralt att kunna skapa den typen av motivation eftersom 

människor som är aktiva och engagerade ofta är det som ett resultat av den miljö där de 

utvecklas och arbetar (Deci & Ryan 2000a, s. 68). För att optimera effektiviteten i 

organisationen är det då fördelaktigt att ge förutsättningar för en sådan miljö där de anställda 

vill göra sina arbetsuppgifter, istället för att de endast känner att de måste.  

 

Inom SDT är just skillnaden mellan självbestämmande motivation och kontrollerande 

motivation central. Vid självbestämmande motivation har man själv valt att agera och det 

existerar när man utför en aktivitet för att man själv vill. Inre motivation är en form av 

självbestämmande motivation medan kontrollerande motivation kommer med någon form av 

yttre press. Vid en yttre press skapas en känsla av “måste”. Båda dessa varianter är avsiktliga i 

motsats till amotivation där det varken föreligger någon intention eller vilja (Gagné & Deci 

2005, s. 333-334). Internaliseringsprocessen betyder att man rör sig från kontrollerad till 

självbestämd och beteenden kan ha olika grader av dem båda. Internaliseringen händer däremot 

inte naturligt utan behöver olika näringsämnen för att fungera effektivt (Deci & Ryan 2000b, s. 

238). SDT presenterar fyra olika stadier i internaliseringsprocessen vilka presenteras nedan.  

 

Extern reglering 

Extern reglering är den klassiska typen av yttre motivation där individers beteende kontrolleras 

av externa tillfälligheter (Deci & Ryan 2000b, s. 236). Vid denna typ av reglering agerar man 

för att få en belöning eller för att undvika bestraffning (Vallerand 2012, s. 44). De belöningar 

det kan handla om är exempelvis materiella belöningar såsom lön eller semesterersättning. 

Denna typ av reglering är den som är minst självbestämd och vanligtvis upplever personer 

extern reglering som den mest kontrollerande typer av reglering. Innan SDT kom utgick 

forskare från att det bara fanns extern reglering i kontrast till intern motivation (Deci & Ryan 
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2000a, s. 72). Att agera efter extern reglering kommer endast att förekomma så länge som den 

yttre påverkan fortfarande finns kvar. När belöningen eller bestraffningen upphör, upphör även 

agerandet (Deci & Ryan 2000b, s. 236).  

 

Introjicering 

Detta är en form av yttre motivation där ett beteende motiveras med att undvika känslor av 

skuld och intern press (Vallerand 2012, s. 44). När en reglering har antagits av en person men 

inte har accepterats som en sin egen är den introjicerad. Vid denna typ av reglering är det som 

om regleringen kontrollerar människan (Gagné & Deci 2005, s. 334). Medan kontrollen inom 

extern reglering kommer från konsekvenser från andra, är kontrollen inom introjicerad reglering 

administrerad av en själv, för sig själv (Deci & Ryan 2000b, s. 236). De typiska exemplen på 

introjicerad reglering är grupptryck vilket pressar människor att handla så att man ska känna 

sig värdig samt egoistisk inblandning som pressar folk att handla för att stötta sina ömtåliga 

egon (Gagné & Deci 2005, s. 334). Vid introjicering har beteendet delvis internaliserats där 

regleringen sker inom personen men utan att riktigt ha blivit integrerat i personens egen 

värdegrund. Som ett resultat av det är inte introjicerat beteende självbestämt utan kontrollerat. 

Dessa beteenden är särskilt intressanta eftersom de kommer från personen själv men är ändå 

relativt externa. Till skillnad från extern reglering som slutar fungera så snart kontrollen är 

borta, har introjicerad reglering delvis blivit internaliserad och har därför större chans att 

behållas över tid (Deci & Ryan 2000b, s. 236).  

 

Identifiering 

Att vara självbestämmande yttre motiverad till ett visst beteende kräver att man identifierar sig 

med värdet av beteendet för ens egna självvalda mål. När identifiering föreligger känner 

människor större frihet och vilja eftersom beteendet överensstämmer med deras personliga mål 

och identiteter (Gagné & Deci 2005, s. 334). Under denna process kan människor lättare hitta 

och acceptera det underliggande värdet av en handling. Genom att hitta värdet av en handling 

har man till större del internaliserat dess reglering och har accepterat den som sin egen i större 

grad. Deci & Ryan (2000b, s. 236) tar exemplet att om människor identifierade sig med vikten 

av att motionera regelbundet för deras eget välmående skulle de i större grad motionera av egen 

vilja. Resultatet av det blir ett mer självbestämt beteende, även om det fortfarande är yttre 

motiverat eftersom beteendet är påverkat av istället för att endast ha utförts som en spontan 

källa till glädje och tillfredsställelse. De identifierade beteendena kommer associeras med högre 

prestationer och engagemang eftersom de reflekterar en aspekt av personerna själva och anses 

därför vara självbestämda (Gagné & Deci 2005, s. 334). 

 

Integration 

Som tidigare nämnts är integration den mest långtgående typen av internaliserad extern 

reglering. Detta inträffar när de identifierade regleringarna fullt ut är assimilerade med ens egna 

värden och behov. De handlingar som förknippas med integration liknar inre motivation väldigt 

mycket men anses fortfarande vara yttre motiverade eftersom handlingarna utförs för att uppnå 

avskiljbara resultat istället för att finnas för ens egna inneboende njutning (Deci & Ryan 2000a, 

s. 73). Gagné & Deci (2005, s. 335) beskriver det som att integration inte är detsamma som inre 

motivation eftersom motivationen inte karaktäriseras av personens intresse av aktiviteten utan 

istället för att aktiviteten är instrumentellt viktig för de personliga målen. Det som till en början 

var extern reglering har nu omvandlats till att bli självbestämmande och resulterar i 

självbestämd yttre motivation (Deci & Ryan 2000b, s. 236).  

 

SDT:s beskrivning av internalisering är inte någon process där människor måste röra sig mellan 

alla dessa steg utan processen förklarar istället till vilken grad man har integrerat regleringen 
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av ett beteende. Det modellen föreslår är att man under optimala omständigheter när som helst 

kan integrera en ny, eller redan existerande som inte har internaliserats, reglering fullt ut (Gagné 

& Deci 2005, s. 335). Fördelarna med större andel internalisering är flera, bland annat ökad 

effektivitet, uthålligare glädje, ökat välmående och bättre assimilering för en individ i en grupp 

(Deci & Ryan 2000a, s. 73).  

 

Eftersom det är viktigt att kunna internalisera beteenden för att uppnå effektivitet behöver man 

ta reda på hur man ska främja självbestämmande reglering för yttre motiverade beteenden. I en 

organisation handlar det om att man måste vara medveten om hur man ska få organisationens 

mål och behov att överensstämma med de anställdas självbestämmande motivation för att uppnå 

så hög effektivitet och så bra välmående på arbetet som möjligt.    

 

Både inre motivation och internalisering behöver näringsämnen för att fungera optimalt (Gagné 

& Deci 2005, s. 336) och eftersom yttre motiverade handlingar vanligtvis inte är intressanta 

måste någon annan faktor påverka handlandet (Deci & Ryan 2000a, s. 73). Så länge människan 

själv får bestämma sitt beteende, drivs den av ett sökande efter att få tillfredsställa sina behov 

(Deci & Ryan, 2000a, s. 68). De grundläggande psykologiska behoven som ger näring till intern 

motivation och internalisering anses inom SDT vara upplevd självständighet, kompetens och 

samhörighet (Deci & Ryan 2000b, s. 229). Under de förhållanden som stödjer tillfredsställelse 

av dessa behov kan man förvänta sig att se optimal utveckling och välmående och samtidigt se 

en nedgradering av välmåendet vid förhållanden som motarbetar dessa grundläggande behov 

(Deci & Ryan 2000b, s. 229). För en organisation i offentlig sektor är anledningen till att det är 

viktigt att undersöka dessa behov att kunna ta reda på i vilka sociala miljöer man kan främja 

behoven. Några exempel på viktiga faktorer som har visat sig är ledningens sätt att kunna sätta 

sig in i de anställdas perspektiv, att tillhandahålla relevant information på ett icke-

kontrollerande sätt, att erbjuda val och att uppmuntra egna initiativ istället för att pressa de 

anställda att bete sig på ett visst sätt. Dessa faktorer har visat sig ha påverkat de anställdas tillit 

till ledningen, arbetstillfredsställelse och andra positiva attityder (Gagné & Deci 2005, s. 345). 

 

Det finns en påtaglig likhet mellan de faktorer i den sociala miljön som upprätthåller inre 

motivation och de som främjar integreringen av yttre motivation (Gagné & Deci 2005, s. 337). 

Man måste dock tänka på att det finns två viktiga skillnader mellan de faktorer som 

upprätthåller inre motivation och de som främjar integreringen av yttre motivation. Dels är det 

inte säker att människor kräver struktur, gränser eller villkor för att upprätthålla inre motivation 

men det är däremot viktigt när det gäller internalisering. Dels underlättas internalisering av 

uttryckta eller underförstådda godkännanden av andra än en själv, medan det inte är lika viktigt 

när det handlar om att upprätthålla inre motivation. Det är viktigt att tänka på den skillnaden 

eftersom självbestämd extern motivation kan ge lite andra utfall än inre motivation  

(Gagné & Deci 2005, s. 337).  

 

3.3 Belöningar 
 

Utifrån idén om att människor vill känna sig värdefulla kan man förstå att det är viktigt med 

belöningar i arbetet (Forslund 2009, s. 182). Dessa belöningar ska stimulera och motivera 

medarbetarna till att utvecklas i sitt arbete och är samtidigt ett sätt för organisationen att erbjuda 

något i utbyte mot genomförda prestationer. När belöningssystemet fungerar bra leder det till 

motiverade, positiva och produktiva medarbetare men när det fungerar dåligt kan effekten bli 

motsatt (Lindmark & Önnevik 2011, s. 153).  De Gieter et al (2008, s. 97) beskriver att målet 

med belöningar är att de ska attrahera, motivera och behålla anställda som ska hjälpa till att 

förverkliga organisationens mål. Lindmark & Önnevik (2011, s. 154) resonerar vidare att bra 
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belöningssystem med mål att behålla anställda får en klistereffekt där medarbetaren binds till 

företaget och får svårare att lämna organisationen. De andra målen med belöningar, att motivera 

och att attrahera nya anställda, handlar om att försäkra sig om att organisationens verksamhet 

blir väl genomförd och att skapa handlingskraftiga personer som är villiga att utvecklas samt 

lära (Lindmark & Önnevik, 2011. s. 155).  

 

Det finns olika typer av belöningar. De Gieter et al (2008, s. 99) delar upp dessa i tre 

kategorier:  

1. Finansiella belöningar som utgörs av de monetära betalningar en anställd får, såsom 

lön, bonus och semesterersättning.  

2. Materiella belöningar som handlar belöningar som är en kostnad för organisationen 

men som den anställde inte får ut i pengar. Det handlar ofta om förmåner av olika slag 

såsom träningsmöjligheter, presenter eller resor. 

3. Psykologiska belöningar är stödjande och positiva resultat av de professionella 

relationer en anställd utvecklar med dennes chefer, kollegor och/eller klienter. Det kan 

handla om exempelvis komplimanger och erkännande.  

 

Dessa olika typer av belöningar kan sedan delas in i kategorierna inre och yttre belöningar. 

Yttre belöningar kommer utifrån, på arbetsplatser kommer de oftast från ledningen och kan 

handla om allt från lön till arbetsförhållanden eller befordran (Stumpf et al 2013, s. 21). Inre 

belöningar är istället de belöningar som baseras på medarbetarnas positiva känsla de får av att 

utföra sitt jobb. När den positiva känslan uppnås kan medarbetarnas självkänsla öka vilket 

vidare leder till ökad energi och ansträngning på jobbet (Stumpf et al 2013, s. 21). Motivationen 

hos de anställda drivs av både inre och yttre belöningar men det har visat sig att när det 

förekommer gott om inre belöningar minskar behovet av yttre belöningar (Stumpf et al 2013, 

s. 21-22). Finansiella och materiella belöningar är båda varianter på yttre belöningar medan 

psykologiska belöningar kan vara både yttre och inre belöningar. En komplimang kommer till 

exempel från en annan person utifrån och anses därför vara en yttre belöning medan exempelvis 

möjlighet att prestera på det man är bra på kan öka den anställdes positiva känsla av jobbet och 

anses därför vara en inre belöning.  

 

Tidigare forskning har visat att belöning i form av pengar (finansiell belöning) kan minska den 

inre motivationen och därmed också effektiviteten på jobbet (Deci 1972, s. 227). Deci (1972, 

s. 224) fann dock en viktig skillnad mellan finansiell belöning (det vill säga pengar) och verbal 

belöning. Skillnaden är att för personen som tar emot de verbala belöningarna är de inte direkt 

skiljbara från känslan av tillfredsställelse som personen får för att utföra aktiviteten. Därför 

stärker dessa verbala belöningar motivationen då de ger ytterligare positivt värde som 

förknippas med aktiviteten. Denna studie skapade nyfikenhet och forskarna Garaus et al. (2016) 

byggde nyligen vidare på detta för att undersöka om effekten blev likadan på små belöningar. 

De kunde visa att små belöningar i form av bonuspoäng kunde öka den yttre motivationen till 

inlärning samtidigt som man kunde se en positiv trend för den inre motivationen (Garaus et al 

2016, s. 55).  

 

I denna studie ligger fokus på de psykologiska belöningarna eftersom det historiskt har varit 

dominerande med studier på finansiell belöning. De psykologiska belöningarnas påverkan på 

motivationen i arbetet har inte undersökts i lika stor grad (De Gieter & Hofmans, 2015, s. 201-

202). Behovet av uppskattning för prestationer är viktigt för de flesta och det krävs att 

organisationer tillgodoser det. Psykologiska belöningar har att göra med självförtroende och 

självinsikt (Lindmark & Önnevik 2011, s. 161). När man har självförtroende vågar man prova 

på nya saker vilket gör att man lär sig och utvecklas. Att ha god självinsikt betyder att förstå 
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sig själv. Belöningssystemet i organisationen ska bygga upp självförtroendet och självinsikten 

(Lindmark & Önnevik 2011, s. 161-162). De Gieter et al (2008, s. 99) förklarar psykologiska 

belöningar som stödjande och positiva resultat av relationer med chefer, kollegor eller kunder. 

Forslund (2009, s. 184-185) beskriver vidare dessa fem, mer konkreta, varianter på 

psykologiska belöningar som denna studie kommer att utgå från: möjlighet att prestera, 

uppmärksamhet och erkännande, ansvar, inflytande och personlig utveckling.  

 

3.3.1 Möjlighet att prestera 
 

En variant av belöning kan vara att erbjuda tid för att arbeta med något projekt som den anställde 

brinner för. Det kan också vara att få hjälp med administrativa sysslor så att tid för annat frigörs 

(Forslund 2009, s. 184). Exempelvis kan det handla om att en person som är utbildad ekonom 

får arbeta med de arbetsuppgifter som personen är utbildad för och behöver inte lägga tid på att 

hantera post eller ta emot samtal. När man istället får tid att arbeta med det man mår bra av och 

känner att man intresserar sig för får man användning av sin kompetens. Att få möjligheten att 

göra ett bra jobb är viktigt för de flesta (Lindmark & Önnevik 2011, s. 161).  

 

Kompetens är ett av de grundläggande behoven inom SDT och vanligtvis känner en anställd 

sig kompetent när man får utmaningar som man känner att man kan klara av och därmed inte 

är för svåra, när man får jobba med det som man själv tycker är intressant och som även kan 

bidra med något nytt (Deci & Ryan 2000b, s. 235). När en person får möjlighet att prestera 

uppnår personen högre självförtroende vilket leder till att man vågar prova på nya saker 

(Lindmark & Önnevik 2011, s. 161). Möjlighet att prestera är därför en belöning som är mycket 

viktig för att ta tillvara på de anställdas fulla potential. 

 

 

3.3.2 Uppmärksamhet och erkännande 
 

Inom organisationer är uppmärksamhet och erkännande av de anställda något som får mer och 

mer uppmärksamhet samtidigt som det blir mer och mer viktigt (Feys et al. 2013, s. 492). Att 

få uppmärksamhet och erkännande för en handling man har gjort eller något man har presterat 

kan vara uppmuntrande ord, en klapp på axeln eller andra, mer högtidliga utmärkelser (Forslund 

2009, s. 184). Det har visat sig att positiv feedback ökar den inre motivationen jämfört med att 

inte få någon feedback alls medan negativ feedback minskar den inre motivationen jämfört med 

att inte få någon feedback alls (Deci & Ryan 2000b, s. 234). Handlingar som ger 

uppmärksamhet och erkännande för prestationer kan därmed vara en belöning som inte bara är 

positiv för den som tar emot uppmärksamheten utan kan också ha en positiv utgång för den som 

ger uppmärksamheten genom att mottagaren då känner sig mer motiverad att prestera bra vilket 

alla i organisationen kan tjäna på.  

 

Att ge uppmärksamhet är också ett sätt att få en person att känna sig sedd, att inte vara osynlig. 

De minsta former av uppmärksammande kan bestå av gester eller mimik och är ett sätt att visa 

för en person att denne har uppnått ett sorts socialt godkännande vilket är en viktig del av 

människors sociala samspel (Honneth & Margalit 2001, s. 119). Det kan låta som att gester och 

mimik är banala detaljer i en människas liv men när dessa saknas är det tydligt att det skapar en 

känsla av osynlighet hos mottagaren. En osynlig människa känner sig inte erkänd vilket skapar 

missnöje (Honneth & Margalit 2001, s. 114-115). Med små enkla medel är det lätt att skapa en 

positiv känsla hos mottagaren. 
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En studie av Feys et al. (2013) har visat att uppmärksamhet och erkännande är väl använda sätt 

att belöna anställda men det finns vissa faktorer med dem som kan vara negativa för 

organisationen. Medan erkännande kan leda till direkt ökad motivation hos den som mottar 

erkännandet kan det samtidigt störa medarbetarnas moral genom att de kan känna orättvisa. Det 

gäller därför för ledningen i organisationer att göra sitt bästa för att ge rättvisa erkännanden 

(Feys et al 2013, s. 505). Hur bra relationerna är mellan medarbetarna påverkar hur väl 

uppmärksamheten fungerar för organisationen. Det kan därför vara en bra idé att ge 

uppmärksamhet och erkännande till personen det berör, avskilt från andra (Feys et al 2013, s. 

506). Trots att uppmärksamhet och erkännande är ett belöningssystem som har många fördelar 

bör man alltså tänka på hur och när man delar ut det.  

 

 

3.3.3 Ansvar 
 

Ansvar är en klassisk belöning för goda prestationer. När en anställd belönas med det erhåller 

den anställde ett större ansvar för någon del av arbetet (Forslund 2009, s. 184). Anledningen till 

att en anställd vill ha ansvar över något är oftast att det är hedrande att ledningen litar på ens 

förmåga att utföra jobbet. När en chef överlåter ansvar på en anställd betyder det att de tar en 

risk för utförandet av uppgiften men litar på att den anställde kommer att klara det (Gao et al 

2011, s. 788). Att tilldela någon ansvar speglar då ledningens syn på hur bra den anställde kan 

sitt jobb. Om de inte litar på att den anställde klarar av jobbet kommer de inte heller att tilldela 

mer ansvar.  

 

Inom management ser man det som viktigt att personalen får ta ansvar för det som sker för att 

de ska kunna genomföra verksamheten på arbetsplatsen på ett så bra sätt som möjligt. Som 

ledare handlar det om att delegera ansvar till medarbetarna, men det är också av central 

betydelse att stimulera medarbetarna till att ta eget ansvar. Det krävs också att den som får 

ansvar också får befogenheter och resurser för att kunna agera fullt ut (Lindmark & Önnevik 

2011, s. 295-296). Ledaren måste alltså våga släppa på kontrollen för att få andra människor att 

växa. 

 

Med det sagt är det inte alltid alla som tycker att endast ansvar är en belöning. Det finns 

situationer där man vill att det ska komma med någon annan monetär belöning samtidigt för att 

man ska se ansvar som en belöning. Jag tror att det är få som exempelvis skulle vilja ta på sig 

ett chefsjobb som innebär större ansvar över flera områden utan att få högre lön.  

 

3.3.4 Inflytande 
 

Att ha inflytande kan vara att få säga sin mening och vara delaktig när det ska fattas beslut. För 

vissa betyder inflytande att man ska få fatta beslut eller åtminstone vara med och kunna säga 

nej till vissa beslut (Forslund 2009, s. 185). För många känns det bra att ha inflytande (Forslund 

2009, s. 185) och den största anledningen till det är för att man vill kunna vara med och 

kontrollera sin egen situation (Spreitzer & Doneson 2008, s. 314). Som anställd blir man ofta 

direkt påverkad av organisationens beslut och inflytande för en anställd innebär att man får rätt 

att skydda sina viktigaste intressen (Moriarty 2010, s. 374). Inflytande är alltså en form av 

delaktighet i organisationen.  

 

För organisationer är fördelen med att ge inflytande till de anställda att de anställda kan se 

organisationen som mindre byråkratisk och möjligheten till inflytande skapar istället en miljö 
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där de anställda har högre engagemang för organisationen (Spreitzer & Doneson 2008, s. 311). 

Genom att använda sig av en organisationsstruktur med högre engagemang hos alla i istället för 

en toppstyrd struktur kan man utrota känslan av maktlöshet hos de anställda. Anledningen till 

att det är viktigt har med demokratiska principer att göra - beslut som påverkar alla bör alla få 

möjlighet att vara med och bestämma om (Spreitzer & Doneson 2008, s. 313). Det man som 

organisation gör när man ger en anställd möjlighet till inflytande är att man ökar den personens 

självförtroende och visar att personen betyder något för organisationen (Moriarty 2010, s. 374-

375).  

 

En annan positiv verkan möjligheten till inflytande har är att den ger den anställde större känsla 

av självständighet (Moriarty 2010, s. 377). Självständighet är ett av de grundläggande behoven 

inom SDT och ökad självständighet leder till ökad inre motivation (Deci & Ryan 2000a, s. 70). 

Att ge inflytande kan för organisationer därför vara ett sätt att belöna ett gott arbete som 

dessutom kan leda till att personen upplever högre inre motivation till arbetet och därmed högre 

engagemang.  

 

3.3.5 Personlig utveckling  
 

Personlig utveckling betyder möjligheten att utveckla sitt personliga jag. Personlig utveckling 

innebär att investera i sin personlighet för att skydda och utöka sitt eget välmående. Det kan 

handla om att kunna hantera sociala relationer eller lära känna sig själv bättre (Fletcher 2016, 

s. 5). Att få nya arbetsuppgifter, mer ansvar, erbjudas annan placeringsort och så vidare är 

möjligheter på arbetsplatsen som kan leda till kompetensutveckling vilket sedan vidare kan leda 

till personlig utveckling (Forslund 2009, s. 185). Andra delar som bidrar till den personliga 

utvecklingen är att få utveckla färdigheter, förmågor och uppfylla mål i karriären och privatlivet 

(Fletcher 2016, s. 5-6).  

 

Det är en utmaning att kunna ta tillvara på all önskan till utveckling hos de anställda i en 

organisation och ett första steg är att anställda och chefer kommunicerar och förstår varandra 

(Forslund 2009, s. 185). Att erbjuda möjligheter till personlig utveckling en viktig del i att 

kunna behålla de anställda inom organisationen. När en anställd får utrymme att utvecklas 

personligt har det visat sig att det också ökar engagemanget på arbetet. Personlig utveckling 

kopplar samman personen med dess arbetsmiljö i och med att utvecklingen möjliggör 

självuppfyllelse och engagemang för personen (Fletcher 2016, s. 2). Det är däremot svårt att 

säga exakt vad en organisation ska göra för att erbjuda de anställda personlig utveckling. Som 

nämnts innan kan organisationen se till att den anställde erbjuds möjligheter till andra uppgifter, 

byta placeringsort och ansvar med mera men generellt är det svårt att veta vad man ska göra för 

att bidra till en mer djupgående personlig utveckling (Forslund 2009, s. 185). Man kan tänka 

sig att genom att chefer och medarbetare har en dialog om vad som är viktigt i livet för den 

anställde och arbetsgivare ger utrymme för det kan den anställde få möjlighet att inte bara 

uppfylla de mål som är viktiga i jobbet utan också personens intressen på fritiden. När personen 

då får utrymme att ägna sig åt det som är viktigt för den kan det hjälpa den personliga 

utvecklingen. 
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3.4 Sammanfattning 
 

Syftet med denna sammanfattning är att förklara hur de valda teorierna ska kunna besvara syftet 

med denna studie. Den ska även förklara på vilket sätt teorierna har tolkats och vilken 

användning de kan ha i utformandet av en intervjuguide. Intervjuguiden har använt denna 

teoretiska referensram samt studiens syfte som underlag.  

 

Motivation inom offentlig sektor är speciellt eftersom arbetet sker i en verksamhet som är 

politiskt styrd (Forslund 2009, s. 27) och dessa verksamheter finansieras huvudsakligen genom 

skatter. Detta gör offentlig sektor till en aktör som fördelar välstånd istället för att skapa 

välstånd i motsats till verksamheter inom privat sektor som ska vara vinstdrivande (IPSASB 

2010, s. 4). En annan viktig skillnad i offentlig sektor jämfört med privat är möjligheten att 

arbeta för att göra gott för samhället och andra (Perry et al. 2010, s. 687). Med andra ord 

förekommer det speciella omständigheter vilka har påverkan på motivationen.  

 

De anställda i offentlig sektor har en egen gemensam värdegrund att förhålla sig till 

(Värdegrundsdelegationen 2014, s. 4). Denna värdegrund har de offentligt anställda stort ansvar 

att leva upp till. Värdegrunden bygger på rättsliga grunder som sammanfattas i sex principer. 

De olika principerna är demokrati som betyder att inga privata intressen får styra arbetet, 

legalitet som menas att allt arbete måste utgå från lagen, objektivitet som innebär att den 

anställde måste vara saklig och opartisk, fri åsiktsbildning som handlar om medborgarnas fria 

rätt till åsikter och tillgång till information, respekt för lika värde, frihet och värdighet där den 

som jobbar inom offentlig sektor har ansvar för att inte kränka de mänskliga rättigheterna eller 

diskriminera samt effektivitet och service som innebär hushållning med resurserna 

(Värdegrundsdelegationen 2014, s. 3).  

 

SDT består av internaliseringsprocessen som är en process som beskriver hur en individ går 

från att vara yttre till inre motiverad. Genom att organisationer lyckas internalisera dess mål 

hos den anställde skapas ett större engagemang av individen. Den anställdes beteenden grundar 

sig då på att man själv vill och inte att man måste, vilket resulterar i ett effektivare arbete. Inom 

SDT görs skillnad mellan självbestämmande motivation och kontrollerande motivation. För att 

ett beteende ska vara självbestämt krävs det att kontroll från andra minskas (Deci & Ryan, 2000, 

s. 334).  

 

Utifrån internaliseringsprocessen kan man bestämma vilka förutsättningar en organisation har 

för att främja internalisering av dess mål. Det handlar främst om att släppa på kontrollen så att 

de anställda tillåts att få utlopp för sin egen inre motivation och styra dem till ett självbestämt 

agerande. Om den anställde tillåts agera efter sina egna behov har organisationen större chans 

att kunna internalisera organisationens mål och behov.  

 

Denna studie ska även studera vilken påverkan de psykologiska belöningarna har på de 

anställdas motivation. Tidigare har det utförts studier som visar på de finansiella belöningarnas 

påverkan på motivationen men de psykologiska belöningarnas påverkan på motivationen i 

arbetet har inte undersökts lika mycket (De Gieter & Hofmans, 2015, s. 201-202). Med 

psykologiska belöningar menas sådana belöningar som bygger upp självförtroendet och 

självinsikten men innebär inte någon monetär kostnad för företaget. Denna studie utgår från 

dessa olika varianter av psykologiska belöningar: möjlighet att prestera, uppmärksamhet, 

ansvar, inflytande och personlig utveckling (Forslund 2009, s. 184-184). 
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Utifrån det teoretiska ramverket som jag har presenterat har jag skapat en modell som ska 

visualisera hur teorierna kopplas ihop. Modellen är en förenklad bild över hur teorierna ska 

användas för att ta reda på den här studiens frågeställning. 

 

Figur 1. Modell skapad med inspiration från Gagné & Deci (2005), Deci & Ryan (2000a), 

Vallerand (2012) och De Gieter et al (2008).  

 

Modellen visar internaliseringsprocessens olika steg, från att vara yttre motiverad vidare till att 

bli mer och mer inre motiverad. Den gröna kärnan i cirkeln motsvarar den inre motivationen 

där ett beteende är helt självbestämt. Färgskalan som går från röd till grön symboliserar hur ett 

beteende blir mer och mer inre motiverat. Graden av kontroll är högre i den röda delen och blir 
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mer och mer självbestämt mot den gröna delen. I den gröna delen, där det förekommer inre 

motivation är beteenden helt självbestämda. De psykologiska belöningarna som den anställde 

får kommer att hjälpa till att internalisera organisationens mål och önskningar men beroende på 

vem man pratar med och situation kommer de ha olika roller i internaliseringsprocessen. Det är 

viktigt att poängtera att stegen i internaliseringsprocessen symboliserar olika grader av 

självbestämmande men det är inte så att man måste gå igenom alla steg för att internalisera ett 

beteende.   
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4. Praktisk metod 
 

Detta kapitel som handlar om den praktiska metoden beskriver hur jag har samlat in och 

bearbetat empirin. Utifrån frågeställningen och studiens syfte har det praktiska 

tillvägagångssättet valts. Informationsinsamlingen har skett genom intervjuer med 7 st 

deltagare. I detta kapitel kommer jag att redogöra för de tillvägagångssätt studien har haft, 

både före och efter intervjuerna.  

 

4.1 Forskningsansats 
 

För att besvara studiens syfte har jag utfört en empirisk studie. Frågeställningen i denna studie 

handlar om hur psykologiska belöningar påverkar den externa och interna motivationen hos 

anställda inom offentlig sektor. Jag har antagit en konstruktionistiskt synsätt på verkligheten 

samt en hermeneutisk syn på kunskap. Vidare grundar sig studien i en induktiv ansats som 

angreppssätt. I utgångspunkt i de beskrivna synsätten på verklighet, kunskap och angreppssätt 

har jag valt att göra en kvalitativ forskning.  

 

De kvalitativa studierna är lyhörda för egenheterna och det specifika i den situationen man 

studerar (Svensson & Starrin 1996, s. 145). Inom kvalitativ forskning utgår man från att det 

finns många verkligheter och att världen inte är objektiv utan snarare en mycket subjektiv 

historia som bör tolkas snarare än mätas (Merriam 1994, s. 31). Det kan kopplas ihop med den 

kunskapssyn och verklighetssyn jag har som finns beskriven i kapitel 2.  

 

En kvalitativ studies resultat ger inte information om hur mycket av en viss kvalitet en företeelse 

har, inte heller visar den hur många exemplar av en företeelse som har en viss kvalitet. Istället 

ger den kunskap just om vilka slags kvaliteter företeelsen har (Eneroth 1984, s. 47). Med andra 

ord fokuserar den på ord och beskrivningar snarare än siffror. Merriam (1994, s. 30) beskriver:  

 

Det är en strävan att förstå det unika i en situation utifrån det faktum att den utgör en del av 

en viss kontext och det samspel som finns i denna. Denna förståelse är ett mål i sig. Man 

försöker inte nödvändigtvis förutsäga vad som kan hända i framtiden utan snarare förstå 

arten av situationen. 

 

Detta synsätt är en kontrast till kvantitativ forskning som istället utgår från att det finns en 

objektiv verklighet som är konstant där företeelsers säregenheter kan beskrivas genom att ange 

mängder av vissa kvaliteter (Eneroth 1984, s. 9).  

 

Vad som motiverar människor i arbetet kan variera från person till person. Hur man ser på olika 

psykologiska belöningar och vad de har för betydelse i ens arbete kan också skilja sig beroende 

på vem man pratar med och i vilken situation. Med tanke på att fokus ligger på att förklara 

istället för att fastställa ett resultat ansågs den kvalitativa metoden vara mest passande. Om 

syftet med studien istället hade varit att undersöka vilken av de psykologiska belöningarna som 

är viktigast för motivationen hos de anställda hade en kvantitativ studie passat bättre.  

 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer är en av de vanligaste metoderna för insamling av 

material inom kvalitativ forskning och det som är så bra med den är att den är anpassningsbar 

till situationen (Gummeson 2000, s. 127) Den är alltså flexibel och man behöver inte följa 

intervjuguiden till punkt och pricka. Jag anser därför att intervjuer lämpar sig väl som metod 
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för att erhålla en djupare förståelse av respondenternas tankar kring motivation och 

psykologiska belöningar.  

 

Även om jag anser att den kvalitativa metoden är den som är mest passande för att kunna 

besvara frågeställningen i denna studie finns det ändå en viss kritik mot den typen av 

forskningsansats. Kritiken handlar delvis om att kvalitativ forskning är alldeles för subjektiv 

eftersom resultatet bygger på forskarens uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt 

samt att forskaren och intervjupersonerna utvecklar ett personligt förhållande (Bryman & Bell 

2007, s. 423). Det faktumet att forskaren och intervjupersonen kan utveckla ett personligt 

förhållande behöver dock inte vara negativt eftersom en del av den kvalitativa metoden avsikt 

är att skapa djupare förståelse vilket detta personliga förhållande kan möjliggöra (Eneroth 1984, 

s. 60). Det blir därmed inte lika viktigt att forskaren är osynlig som det är i en kvantitativ metod.  

 

Kritiken handlar också om att på grund av att den kvalitativa undersökningen är ostrukturerad 

är det svårt att replikera undersökningen. Forskaren själv är det viktigaste redskapet vid 

datainsamlingen och tolkningarna kommer mest troligt att påverkas av forskarens subjektiva 

bedömningar. Det blir därmed svårt att replikera resultatet (Bryman & bell 2007, s. 423). 

Genom att inte kräva att studien ska ge samma resultat oberoende av vem som utför studien kan 

studien ändå uppnå vetenskaplig kunskap genom att forskaren noggrant redovisar hur man har 

använt metoden, resultatet och samspelet med forskaren själv. På så sätt kan andra titta på hur 

man har gjort och då förstå hur man har kommit fram till resultatet (Eneroth 1984, s. 61). Jag 

kommer därför att redogöra för alla valda metodsätt för att göra det möjligt att utifrån förstå 

resultatet.   

 

Andra kritiska synpunkter på metoden är problem med generalisering och bristande 

transparens. När det gäller problem med generalisering menar man att med de få antal individer 

som deltar i observationer eller intervjuer blir det omöjligt att generalisera resultatet till andra 

miljöer (Bryman & Bell 2007, s. 423-424). Problem med bristande transparens innebär att det 

kan vara svårt att se exakt vad forskaren har gjort eller hur personen har kommit fram till sina 

slutsatser (Bryman & Bell 2007, s. 424). Problemet med transparens kan åtgärdas genom att 

redovisa alla valda metodsätt som jag beskrivit ovan. Eftersom generaliserbarhet normalt inte 

är ett mål med den kvalitativa studien är den egentligen inte ett problem. Kvalitativa forskare 

brukar däremot sträva mot generalisering på ett annat sätt. Generaliserbarhet inom kvalitativa 

metoder innebär istället att det resultat man har kommit fram till täcker så många kvaliteter hos 

företeelsen som möjligt (Eneroth 1984, s. 65).  

 

 

4.2 Forskningsdesign 
 

För att uppnå en djupare förståelse krävs det att man kan få en helhetsbild av respondenternas 

situation. Genom att koncentrera sig till en arbetsplats kan man få detaljerad och ingående 

information om arbetsplatsen (Merriam 1994, s. 25) och därför passar det att utföra en fallstudie 

för att besvara denna studies frågeställning. Fallstudier är en forskningsdesign som passar när 

det inte går att skilja de variabler man undersöker från den omgivande situationen (Merriam 

1994, s. 24-25).  

 

Syftet med en fallstudie är inte att komma fram till ett rätt svar utan i mitt fall används metoden 

istället för att fånga de anställdas åsikter och synpunkter.  
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Grunden i en fallstudie är att den fokuserar på en viss situation eller plats (Merriam 1994, s. 26) 

och i denna studie betyder det att undersökningen utförs på en arbetsplats på Skatteverket. I det 

här fallet kan man vidare klassificera studien som en tolkande fallstudie eftersom jag innan 

undersökningen har identifierat SDT som ett analysverktyg och är en teoretisk förutsättning. 

Det finns med andra ord redan teorier som jag anser är riktiga och passande. Den tolkande 

fallstudien är deskriptiv av naturen och innehåller därmed många beskrivningar (Merriam 1994, 

s. 41). Dessa beskrivningar används sen för att stödja eller ifrågasätta den teori som jag utgår 

från. 

 

 

4.3 Val av fall 
 

Jag är själv anställd på den plats där undersökningen har utförts och har jobbat där i 1 år 

samtidigt som jag har studerat. När det blev dags att skriva uppsats blev jag erbjuden hjälp av 

jobbet i form av en stödperson därifrån och att jag skulle få sitta på min arbetsplats och skriva. 

Villkoret var att jag skrev något som har med Skatteverket att göra. Jag tyckte att det var en bra 

chans, att få extra hjälp och ändå undersöka något där jag redan har en stor praktisk kunskap så 

jag tog den chansen.  

 

Valet av ämne fick jag bestämma själv. Jag försökte fundera på något som jag själv tycker är 

intressant och som samtidigt kan ha praktisk betydelse för Skatteverket. Jag har läst flera kurser 

i organisation och ledarskap och det är ett ämne som jag tycker är väldigt intressant där jag 

gärna vidareutvecklar min kunskap. Under mitt år som jag har varit anställd har jag 

uppmärksammat en del problem för Skatteverket som helhet, varav stigande 

personalomsättning var en av dem. Det gjorde mig nyfiken på vad som motiverar de anställda. 

När jag började undersöka problemet med personalomsättning mer så kom jag fram till att det 

generellt är ett problem för hela offentliga sektorn och det var det som blev utgångspunkten i 

min studie.  

 

Skatteverket i stort var ett bra alternativ att utföra studien på eftersom den myndigheten i likhet 

med offentlig sektor i stort har samma problem med personalomsättning. Det är också en stor 

myndighet med många anställda som finns på många ställen i landet och på så sätt var det ett 

lämpligt fall. En annan fördel med just Skatteverket är att jag som ska göra studien har god 

insikt i organisationen. Jag kan organisationens struktur där de olika kontoren är indelade i olika 

regioner i landet. På varje kontor har en kontorschef och är samtidigt indelade i sektioner utifrån 

arbetsuppgifter där varje sektion har en sektionschef. Jag vet också vad organisationen har för 

personalpolitik där de vill framställa sig som en attraktiv arbetsgivare där det för den anställde 

ska finnas en balans mellan arbete och fritid. För att uppfylla det har de anställda exempelvis 

flextid och en timmes friskvårdstimme varje vecka. Där jag personligen arbetar är det inte något 

krav eller norm att du ska jobba övertid. I avsnittet om förförståelse har jag diskuterat mer 

detaljer om mitt arbete. Samtidigt som det är en fördel att jag har en grundkunskap om 

organisationen kan mina åsikter också påverka studien som jag har påpekat under avsnittet 

förförståelse. 

 

Jag har valt att utföra intervjuerna på samma ställe där jag arbetar. Det medför att jag känner 

vissa av deltagarna. Arbetsplatsen är stor med 85 st. anställda så jag känner vissa bättre än andra 

men jag känner till alla. I intervjusituationen kan det ha en fördel att kunna så mycket om 

deltagaren som möjligt för att kommunikationen ska bli meningsfull (Jacobsen 1993, s. 72). 

Det som kan underlätta är att deltagaren lättare kan öppna upp än om de inte skulle känna mig. 

Samtidigt kan det också finnas en risk att det blir tvärtom- att deltagaren inte vågar öppna upp 
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eftersom jag jobbar på samma ställe och att deras åsikter då skulle kunna få större konsekvenser. 

Genom att garantera deras anonymitet och att förklara avsikten med frågorna och studien 

försökte jag minimera den risken.  

 

 

4.4 Urval av respondenter 
 

När det inte finns möjlighet att studera en population i dess helhet måste man göra ett urval 

(Ruane 2006, s. 130). Eftersom det inte skulle finnas tid till att intervjua alla anställda på 

Skatteverket har jag gjort ett urval. Utifrån den här studiens avgränsning till att bara inriktas på 

de anställdas perspektiv och att den inte ska undersöka hur man jobbar med psykologiska 

belöningar och motivation har jag börjat med att välja bort de chefer som finns på arbetsplatsen. 

Ett urval i den kvalitativa studien bör inte vara statistiskt, det vill säga slumpmässigt eller 

representativ. Istället gör ett strategiskt urval för att maximera chansen att råka på så många 

olika sidor av företeelsen i fråga. Därmed ökar chansen att stöta på olika aspekter av belöningar 

och motivation (Eneroth 1984, s. 52). Eftersom tankar om motivation på arbetsplatsen kan 

tänkas förändras över tid valde jag till en början att dela in de anställda i olika grupper beroende 

på hur många år de har arbetat inom verksamheten för att få en spridning av respondenter med 

olika lång erfarenhet av organisationen. På så sätt hoppades jag kunna stöta på så många 

aspekter av motivation och belöningar som möjligt. Jag fick hjälp av en chef att dela in de 

anställda i följande grupper:  

 

0-5 år 

6-10 år 

11-15 år 

16 < år 

 

Intervallerna för grupperna är utformade så att jag ska kunna välja ut ett antal personer inom 

varje grupp och inte riskera att personerna förlorar sin anonymitet. Om någon grupp blir för 

liten finns risken att man lätt ska kunna räkna ut vem personen är. 

 

På den undersökta arbetsplatsen finns det också fyra sektioner där de anställda har lite olika 

arbetsuppgifter. Utifrån listan där chefen hade delat in de anställda i anställningstid framgick 

det även vilken sektion de anställda tillhör. Förutom att välja ut intervjupersoner baserat på 

anställningstid utgick jag även från att få en spridning av personer inom de olika sektionerna. 

Fortfarande var jag noggrann med att jag skulle kunna beskriva personerna litegrann utan att 

röja deras identitet.  

 

Det som är viktigt med urvalet i en kvalitativ studie är att fånga en tillräcklig bredd av det man 

undersöker som möjligt för att kunna upptäcka så många olikheter som möjligt. Man bör inte 

från början plocka ut alla som ska ingå i urvalet utan göra ett fortlöpande urval (Eneroth 1984, 

s. 67). Jag började med att via mail kontakta 5 personer inom olika sektioner samt med olika 

anställningstid. Alla de kontaktade tackade ja till att delta i studien och intervjuer bokades in. 

Efter att ha gjort de fem intervjuerna bedömde jag att några fler bör bokas in för att uppnå en 

tillräcklig bredd och en sorts mättnad. Med mättnad menas att inget nytt relevant material 

framkommer inom en viss kategori, att kategorin har utvecklats och dess variation har 

framkommit samt att man har fått fram bekräftade relationer mellan kategorier (Bryman & Bell 

2007, s. 460). Efter det kontaktades fyra personer till via mail. Två personer tackade ja till att 

medverka, en person svarade inte och en tackade ja till att medverka men det fungerade inte 
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tidsmässigt. Efter att ha utfört de ytterligare två intervjuerna gjorde jag ändå bedömningen att 

jag hade uppnått en tillräcklig mättnad. Antal kontaktade intervjupersoner var totalt 9 stycken, 

antal besvarade förfrågningar var 8 stycken och antal inbokade intervjuer 7 st.  

 

 

4.5 Metod och utformning av intervjuer 
 

Att göra intervjuer är lämpligt i de fall där man inte kan få reda på saker som inte kan observeras 

direkt (Merriam 1994, s. 86). Genom intervjuerna får jag istället tillgång till deltagarnas inre 

tankar och sätt att resonera.  

 

Utifrån den teoretiska ramen har jag utformat en intervjuguide där jag har skrivit upp de frågor 

jag vill ha svar på. Frågorna består av många öppna frågor och det är inte nödvändigt att följa 

intervjuguiden slaviskt utan den syftar till att finnas som ett stöd i intervjun. Denna form av 

intervju kallas för en kvalitativ intervju eller semi-strukturerad intervju (Jacobsen 1993, s. 19). 

Fördelen med den är att den ger en viss säkerhet att man ska få en viss uppsättning intervjuer 

som är så pass strukturerade att de kan bearbetas och jämföras mot varandra men den är ändå 

flexibel (Jacobsen 1993, s. 19-20). Det är viktigt att intervjun är flexibel eftersom syftet med 

intervjun inte är att påtvinga någon något sätt att se på saker utan istället gör de öppna frågorna 

så att respondenterna själva får definiera och förklara sin verklighet och sätt att se på saker.  

 

Intervjuguiden har som syfte att se till att alla intervjupersoner får möta relevanta och likartade 

teman (Jacobsen 1993, s. 19). Eftersom jag vill att intervjupersonerna så långt som det är möjligt 

ska berätta utifrån dem själv har jag använt många öppna frågor. De öppna frågorna rymmer ett 

antal olika svarsmöjligheter. Ju mer slutna och ledande frågorna är desto mer bestäms intervjuns 

utveckling av intervjuaren och intervjupersonens möjligheter att komma med något nytt och 

oförutsett begränsas (Jacobsen 1993, s. 100-102). De öppna frågorna möjliggör också 

följdfrågor där intervjupersonen har möjlighet att utveckla resonemangen.  

 

Intervjuguiden är utformad så att frågorna till en inledande del handlar om öppna frågor om 

intervjupersonens bakgrund. Detta för att få intervjupersonen att känna sig bekväm och kunna 

slappna av. Den inledande delen handlar även om övergripande frågor om motivation och 

belöningar för att få personen att börja fundera över ämnet i stort, till exempel “-berätta om dina 

tankar om vad som motiverar dig i ditt arbete?”. Därefter har intervjun följts av frågor om 

självbestämt kontra kontrollerat beteende i enlighet med SDT, exempelvis frågor rörande 

möjligheten att arbeta självständigt och hur mycket kontroll som förekommer. Sedan har jag 

ställt frågor rörande de olika psykologiska belöningarna och vad de får deltagarna att känna. 

Ordningen på frågorna har i intervjuerna anpassats utifrån vad som har varit passande utifrån 

varje enskilt tillfälle. Jag har utgått från hur personen har berättat och vilka efterföljande frågor 

som är lämpliga för att få ett flyt i samtalet och få personen att vilja berätta mer.   

 

Se intervjuguiden i bilaga 1.  

 

 

4.6 Insamling av empiriskt material 
 

Insamlingen av det empiriska materialet började med att intervjuerna bokades in via mail. I 

samband med förfrågan om de ville vara med skickades information om vad det handlar om för 
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studie, vilka frågor som kommer behandlas samt möjligheten för dem att vara anonym. 

Eftersom frågorna handlar om belöning och motivation i arbetet ville jag att deltagarna skulle 

kunna prata helt fritt från hjärtat utan att känna att det de pratade om skulle kunna få några 

konsekvenser. En chef på Skatteverket hjälpte mig därför med att ta fram en lista med alla de 

anställda där det framgick hur länge de har arbetat på platsen och därefter kontaktade jag 

personerna i urvalet direkt utan mellanhand. Ingen annan än mig själv och deltagarna kände 

därmed till vem som medverkade i studien. Fördelen med att jag intervjuade personer som 

jobbar på samma jobb som mig själv är att jag på ett mycket lättare sätt kan kontakta dem själv, 

planera var jag ska utföra intervjuerna och sedan utföra intervjuerna utan att någon annan 

behöver vara inblandad vilket gör att jag bättre kan garantera deras anonymitet.  

 

Samtliga intervjuer har utförts genom ett personligt möte. Detta tyckte jag var viktigt eftersom 

man då även ser intervjupersonens mimik och kroppsrörelser vilka kan förstärka vad personen 

säger och de är minst lika viktiga som orden personen säger (Gummeson 2000, s. 127). 

Kroppsspråket är en del av svaret i intervjun. Det leder till att jag får en helhetsbild av personens 

uttryck.  

 

Intervjuerna började sedan med en kortare presentation av mig själv samt studien och dess syfte. 

Jag betonade att deras medverkan i studien är anonym och att det är frivilligt att delta. Jag 

informerade också att man när som helst får avbryta sin medverkan. Efter det frågade jag om 

personens godkännande att spela in intervjun. Det finns flera fördelar med att spela in intervjun. 

En av dem är att när ljudet spelas in kan man vara säker på att allt finns kvar för analys. Jag 

som intervjuar kan också fokusera på att skapa en bra intervju istället för att behöva anteckna 

vad som sägs. Att spela in ljudet tar dock inte hänsyn till kroppsspråk (Gummeson 2000, s. 128) 

men istället gjorde jag anteckningar av det. Alla intervjupersoner godkände att jag fick spela in 

intervjuerna och på så sätt kunde jag koncentrera mig på samtalet och antecknade istället 

utmärkande betoningar, mimik och andra utmärkande aspekter av intervjun som jag 

uppmärksammade. Vissa personer blir obekväma av att veta att man spelas in och därför var 

jag noggrann med att förklarar att inspelningen inte skulle fungera som något annat än ett 

hjälpmedel till analysen så att jag skulle kunna gå tillbaka och lyssna på vad de sa igen. Jag 

upplevde inte att någon av deltagarna upplevde inspelningen som något störande.  

 

Det är fördelaktigt om samspelet mellan intervjuperson och intervjuare fungerar bra. Det finns 

olika sätt att uppnå en bra intervju på men det mest grundläggande är att den som håller i 

intervjun kan lyssna. Lyssna innebär att ha uppmärksamhet och koncentrera sig på de signaler 

deltagaren skickar ut samtidigt som personen pratar (Jacobsen 1993, s. 63). Ju större spelrum 

man som intervjuare ger deltagaren desto bättre är möjligheten att det kommer fram nytt och 

spännande material (Jacobsen 1993, s. 18). Utifrån det försökte jag från början i intervjuerna 

klargöra att jag ville att personerna skulle prata från hjärtat och att det inte finns något rätt eller 

fel svar utan det jag vill veta är deras syn på frågan samt försökte lyssna aktivt. 

 

Hur intervjuerna utfördes presenteras i nedanstående tabell. 

 
Tabell 1. Förteckning över intervjuerna 
 

Person Kön Plats Längd på 

intervjun 

Upplevd stämning 

Deltagare 

A 

Man Personens 

rum 

48:24 Avslappnad, berättar utförligt 
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Deltagare 

B 

Man Biblioteket 46:40 Säker på sin sak, genomtänkt 

Deltagare 

C 

Kvinna Personens 

rum 

37:36 Ärlig, rak, lugn 

Deltagare 

D 

Kvinna Biblioteket 42:25 Lättsam, öppen 

Deltagare E Kvinna Personens 

rum 

57:19 Eftertänksam, förklarande, 

ärlig 

Deltagare F Kvinna Biblioteket 44:16 Berättar lugnt, kortfattad i 

början 

Deltagare 

G 

Kvinna Personens 

rum 

35:40 Glad, öppen, lugn 

 

Intervjuerna har hållits antingen i deltagarens arbetsrum eller i en lokal som kallas för 

biblioteket. Primärt ville jag hålla intervjuerna i en annan lokal än deltagarna arbetsrum för att 

hitta en så lugn och avslappnad miljö som möjligt. Nackdelen med arbetsrummen som 

intervjuplats är att det lättare kan uppstå störningsmoment med exempelvis telefonsamtal eller 

att det knackar på dörren. Då det många gånger inte var möjligt att boka en annan lokal på grund 

av att rummen redan var bokade valde jag istället att ha de intervjuerna i arbetsrummen trots 

risken för störningsmoment. Det finns också en fördel med att använda arbetsrummen vilken är 

att det är naturligt att gå in till varandra och diskutera ärenden och det väcker ingen 

uppmärksamhet. Det är med andra ord ett sätt att försäkra sig om deltagarnas fortsatta 

anonymitet. De gånger då intervjun hölls i biblioteket var jag noggrann med att utföra den på 

en enskild plats som inte väcker någon uppmärksamhet hos de andra. Jag berättade inte heller 

för någon annan när intervjuerna skulle hållas. Det enda störningsmomentet som uppstod var i 

intervju 1 där deltagaren var tvungen att ta ett samtal trots att hans egen telefon var avstängd. 

Vi pausade helt enkelt intervjun och när samtalet var slut återupptog vi intervjun.  Jag upplevde 

inte att det fick någon konsekvens för hur personen sedan fortsatte att berätta och svara på 

frågor.  

 

Jag upplevde också att alla intervjuer flöt på ganska bra där deltagarna var avslappnade, vi 

kunde prata och skratta många gånger, och många berättade villigt exempel från deras arbetsliv. 

Det gör att jag upplever att jag har fått mycket information från intervjuerna som kan användas 

i analysen.  

 

 

 

4.7 Bearbetning och analys av empiriskt material 
 

Samtliga intervjuer spelades in så att jag sen lättare skulle kunna analysera materialet. Det 

inspelade materialet transkriberades sedan till text ord för ord. Fördelarna med att arbeta på det 

sättet är att det förbättrar minnet och man kan kontrollera de tolkningar man har gjort. Som 

intervjuare kan man också gå igenom materialet flera gånger för att säkerställa att man har tolkat 
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rätt (Bryman & Bell 2007, s. 489). Arbetet med att transkribera kvalitativa intervjuer kan bli 

omfattande och kan ta lång tid (Bryman & Bell 2007, s. 490). Trots det ansåg jag att det var 

nödvändigt för att kunna analysera empirin på ett så korrekt sätt som möjligt. Efter att jag 

transkriberat intervjuerna och läst igenom dem flera gånger om sammanfattade jag 

informationen i kapitlet empiri. Empirin skickade jag sedan till deltagarna så att de skulle kunna 

kommentera och rätta om något i empirin var felaktigt eller om det kände sig missförstådda. 

Detta sätt kallas för respondentvalidering och är viktigt och användbart för att minska risken 

för fel i studien samtidigt som det ökar studiens trovärdighet (Mays & Pope 2000, s. 51). 

Eftersom alla intervjupersoner garanterades anonymitet gav jag dem alias och beskrev 

personerna på ett sätt så att man inte skulle kunna ta reda på vem de är.  

 

Frågeställningen till denna studie är: Hur påverkar psykologiska belöningar motivationen hos 

anställda inom offentlig sektor? För att kunna besvara det på bästa sätt har jag utgått från de 

olika psykologiska belöningarna när jag har strukturerat det empiriska materialet. När jag hade 

läst igenom det empiriska materialet lade jag till kommentarer i texten för att försöka dela in 

informationen i kategorier utifrån teorin. Detta är en form av teoretisk styrd tematisk analys av 

texten vilket passar bra när man har bildat sig en forskningsfråga som man vill undersöka 

(Braun & Clarke 2006, s. 84). Kodning är en del i analysen av informationsinsamlingen och det 

handlar om att dela in informationen man har samlat in i kategorier. Man sätter alltså namn eller 

etiketter på de delar som kan vara av teoretisk eller praktisk betydelse för studien (Elo et al 

2014, s. 5). I denna studie har informationen huvudsakligen kodats genom att koppla nyckelord 

rörande de olika psykologiska belöningarna i informationen och sedan gruppera dem för att 

kunna presentera dem i olika avsnitt i empirin. För att ta ett exempel har jag tagit de olika 

begrepp som har med ansvar att göra och grupperat dem. De olika grupperna av information 

som hörde till samma område markerade jag med olika färger för att hålla reda på vad som ska 

presenteras i samma avsnitt. På så sätt kunde jag få en struktur på informationen. När hela 

materialet kodats en gång gick jag tillbaka för att se om vissa av dem kunde stärkas eller fyllas 

ut ytterligare.  

 

Detta tillvägagångssätt ledde till avsnitt om motivation inom Skatteverket, möjlighet att 

prestera, uppmärksamhet och erkännande, ansvar, inflytande och personlig utveckling som har 

presenterats i empirikapitlet för att bäst kunna besvara frågeställningen. I en teoretiskt styrd 

tematisk analys skapar man avsnitt utifrån forskningsfrågan (Braun & Clarke 2006, s. 84). De 

andra delarna av den teoretiska referensramen, såsom informationen om offentlig sektor, inre 

och yttre motivation samt SDT är fortfarande viktig information men används istället som 

verktyg som för att analysera det empiriska materialet och återfinns i analysen.  

 

 

4.8 Kritik av primärkällor 
 

Under avsnitt 4.3 har jag diskuterat det faktum att jag har utfört intervjuerna på samma ställe 

där jag jobbar vilket leder till att jag känner till deltagarna och de känner till mig. Det leder till 

att det finns en risk för att de inte ska våga prata från hjärtat på samma sätt som att det tvärtom 

kan leda till att de vågar öppna upp mer. Jag har varit tydlig med att jag vill att de ska prata från 

hjärtat och att det inte finns något rätt eller fel svar för att på så sätt få dem att slappna av.  

 

Min uppfattning är att det vanligtvis är lättare att prata om det som är bra och lätt jämfört med 

det som man tycker är svårt eller jobbigt. Människor vill uppfattas som positiva och lättsamma, 

på samma sätt som ett företag vill visa sina goda resultat, vilket kan göra så att den bild man 

förmedlar kan snedvridas. Jag har jobbat med att få deltagarna att förstå syftet med 
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undersökningen och se till att deltagarna har anonymitet. Därför anser jag att jag har gjort det 

jag har kunnat för att deltagarna ska svara så sant som möjligt. Genom detta har jag en tilltro 

till att det deltagarna har berättat återspeglar en rättvis bild av deras upplevelser.  

 

 

4.9 Forskningsetiska aspekter 
 

Forskningsetik är en frågeställning som man måste ta hänsyn till när man utför en studie. Alla 

de forskningsinsatser som görs måste följa de professionella regler och normer som finns och 

som gör att verksamheten blir värd andras respekt och tillit (Ruane 2006, s. 27). De följande 

principerna utgår från de etiska regler som finns formulerade i humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet som antogs år 1990 och fortfarande gäller. Principerna 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 6). 

 

Informationskravet 

Detta krav utgår från att forskaren ska informera deltagarna i studien om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska upplysas om att deltagandet 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2011, s. 7). 

 

Genom att jag skickade ut ett inledande mail om studiens syfte och vilka teman som kommer 

beröras, möjlighet att vara anonym samt att innan intervjun informera om att deltagarna när 

som helst får tacka nej till att fortsätta vara med anser jag att informationskravet är uppfyllt.  

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha deltagarens samtycke till att använda sig av 

deltagarens insats och deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan. Deltagaren 

ska också ha rätt att självständigt bestämma på vilka villkor de ska delta samt kunna avbryta 

sin medverkan utan att det ska få några negativa konsekvenser för dem. Det bör inte heller 

föreligga något beroendeförhållande mellan forskaren och deltagaren (Vetenskapsrådet 2011, 

s. 9-10).  

 

Innan intervjuerna har genomförts har jag tydliggjort att det är frivilligt att delta samt att 

informerat om att de har möjlighet att dra sig ut. Även de empiriska delarna som deltagaren har 

bidragit med har skickats tillbaka till dem för godkännande och med det anser jag att 

samtyckeskravet är uppfyllt.  

 

Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt 

så att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Detta gäller särskilt uppgifter 

som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Det innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet 2011, s. 12). 

 

I denna studie har jag lagt stor vikt vid konfidentialitetskravet då jag utan mellanhänder har 

kontaktat deltagarna direkt via mail, planerat plats för intervju där man kan sitta ostört samt att 

i beskrivningen av deltagarna i studien varit noggrann med att inte beskriva på ett sånt sätt att 

man kan räkna ut vilka deltagarna är. Även om de uppgifter vi har diskuterat inte har varit etiskt 

känsliga har jag ansett att det är viktigt för att deltagarna ska känna att de kan tala fritt och jag 

senare kan få en sann bild utan att det kan komma att medföra några konsekvenser för 

deltagaren på något sätt.  
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Nyttjandekravet 

Uppgifter om deltagarna får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Personuppgifterna får inte heller användas för beslut eller åtgärder som 

direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av 

den berörda (Vetenskapsrådet 2011, s. 14). Som forskare får man alltså inte använda personlig 

information i ett felaktigt syfte.  

 

Innan jag gjorde intervjuerna var jag noggrann med att förklara att inspelningen av intervjun 

endast kommer att användas för att jag själv ska kunna transkribera informationen. Jag har 

informerat om att alla deltagare kommer att vara anonyma och ingen av dem har uttryckt någon 

skepsis till detta. Det kan alltid finnas en risk i alla intervjuer att deltagaren gör känsliga 

uttalanden och genom att garantera anonymitet skyddas deltagaren för att exponeras för deras 

åsikter. 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet. Kapitlet inleds med en kort 

presentation av fallföretaget. Sedan sammanställs respondenternas svar som presenteras i 

teman som är utformade för att besvara studiens syfte.  

 

5.1 Beskrivning av fallet och presentation av deltagarna 
 

Skatteverket är en svensk myndighet som har ansvar för ärenden om skatt, folkbokföring, 

fastighetstaxering och bouppteckningar. De ansvarar även för brottsutredningar, utfärdar ID-

kort och bevakar statens fordringar. Deras uppdrag är att säkerställa finansieringen av den 

offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt 

motverka brottslighet. Skatteverket finns på ett 100-tal orter i landet och antalet anställda är 

cirka 10 000 personer (Skatteverket u.å).  

 

På Skatteverkets hemsida kan man läsa att nytänkande och utveckling är i fokus på 

Skatteverket. De arbetar aktivt med hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbete. De flesta av 

Skatteverkets anställda har möjlighet till flexibel arbetstid och erbjuds längre semester än 

många andra arbetsplatser. Organisationen är uppdelad i ett huvudkontor som leder och styr sju 

olika skatteregioner. Skatteregionerna är i sin tur uppdelade i olika skattekontor (Skatteverket 

u.å).  

 

Det kontor där intervjuerna är utförda är beläget i en mindre stad i landet där cirka 85 anställda 

jobbar. Arbetsplatsen är i dagsläget uppdelad i fyra olika sektioner som har arbetsuppgifter 

inom inkomstbeskattning, moms, arbetsgivaravgifter, företagsregistrering, revision och annat. 

På kontoret jobbar också fyra personer som har organisatorisk tillhörighet till huvudkontoret.  

 

I nedanstående tabell presenteras deltagarna, vilken grupp av anställningstid de tillhör samt 

vilken sektion de tillhör. Någon ytterligare beskrivning av deltagarna och samtidigt kunna 

behålla deras anonymitet har inte kunnat göras.   

 

Tabell 2. Presentation av deltagarna 

 

Person Sektion Anställningstid Anledning att börja på Skatteverket 

Deltagare 

A 

Sektion 1 0-5 år Bra rutiner, ville inte jobba i privat 

sektor 

Deltagare 

B 

Sektion 3 0-5 år Trevlig arbetsplats, härligt klimat 

Deltagare 

C 

Huvudkontoret 11-15 år Slump, var ett ledigt jobb 

Deltagare 

D 

Sektion 1 6-10 år Kändes bra som organisation, ville 

jobba administrativt 

Deltagare 

E 

Sektion 2 16 < år Större arbetsplats, fanns 

utvecklingsmöjligheter 
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Deltagare 

F 

Revisionssektionen 16 < år Slump, ville jobba med 

redovisning/revision 

Deltagare 

G 

Sektion 2 6-10 år Fick ett vikariat, fick i början jobba 

med service 

 

 

5.2 Motivation inom Skatteverket 
 

När deltagarna fick svara på vad som allmänt motiverar dem i arbetet nämner alla deltagare 

arbetsklimatet bland kollegorna som en viktig faktor som både motiverar dem att gå till jobbet 

och göra ett bra jobb samtidigt som det bidrar till att de trivs. Deltagare B beskriver det som att 

en av anledningarna till att han började på Skatteverket var för att han upplevde att det var ett 

så härligt klimat och med det menar han att:  

 

“Det är högt i tak, alla pratar med alla och ingen fråga är för liten. Det är en positiv anda 

bland både medarbetare och chefer som jag gillar.” 

 

Något annat som är viktigt för motivationen hos deltagarna är arbetsuppgifterna. Deltagare G 

menar att det motiverar när man känner att man gör ett bra jobb och deltagare E precis som 

deltagare A och C vill att det de gör ska vara intressant och utvecklande. Deltagare F beskriver 

också att det som motiverar en mest är att man känner att man har meningsfulla arbetsuppgifter 

och att det finns en riktig nytta med det man gör. Deltagare D säger: 

 

“Arbetsmässigt vill jag förstå vad jag gör och varför jag gör det. Vad innebär min uppgift i 

det stora hela? Vad har det för vikt?” 

 

Deltagare A menar att det kan vara en motivation i sig att genom en utredning upptäcka fel, 

sedan få rätta till det och så känns det bra när man har lyckats stoppa någon som har försökt 

fuska. När de som verkligen har utstuderat fuskat och försökt lura systemet känns det bra att 

stoppa dem för att fusket drabbar det allmänna.  

 

Den tredje stora motivationsfaktorn som deltagarna i studien nämner är utveckling. Alla 

deltagare nämner att det är viktigt med variation och olika arbetsuppgifter som gör att man får 

utvecklas istället för att stå och stampa på samma ställe. Jag förklarar mer om det under avsnittet 

personlig utveckling.  

 

5.3 Psykologiska belöningar 
 

5.3.1 Möjlighet att prestera 
 

En av de studerade psykologiska belöningarna var möjligheten att prestera. Svaren från 

deltagarna antyder att alla anser att deras kompetens kommer till användning och att de upplever 

att de får jobba med det som de är anställda för. Vissa av deltagarna indikerar att däremot att 

man själv måste aktivt visa vad man vill och det kan finnas andra småsaker som stör arbetet.  
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Alla deltagare tycker att deras huvuduppgifter är det som de själva tycker är intressant och vill 

jobba med. Deltagare C beskriver att genom den rollen hon har idag har hon helt och hållet 

möjlighet att jobba med de arbetsuppgifter som hon tycker om och som hon är bra på. Hon har 

haft stor frihet i att forma sin roll själv och har på så sätt skapat ett sätt att arbeta som passar 

henne. Deltagare A menar att vissa uppgifter måste fördelas ut men att man annars får jobba 

med det han själv tycker är intressant. Han påpekar också att om man själv känner att man vill 

inrikta sig på något är det inga problem att prata med närmaste chefen, man får oftast gehör för 

det. Deltagare G beskriver det på samma sätt, hon har en dialog med chefen och genom det 

känner hon sig nöjd med de uppgifter hon har fått. Även deltagare B förklarar att man måste 

föra en dialog och uttrycka vad man vill när det känns som att man står och stampar.  

 

Alla deltagarna är överens om att det är tillfredsställande och motiverande med arbetsuppgifter 

som är intressanta och man är bra på. Deltagare C beskriver vad det är som känns bra med 

hennes prestationer i arbetet: 

 

“När man får möjligheten att täppa igen hål. Man ser att det finns ett behov och sen få fylla 

det för någon. Det ger egentligen inte mig själv något men det kommer att ha nytta för någon 

annan”. 

 

Även deltagare D menar att hjälpa medborgarna är en detalj som gör att hennes jobb känns bra. 

Hon säger att när hon får intressant arbetsuppgifter blir hon pigg och ännu mer driven. Deltagare 

F förklarar att samtidigt som hon gör ett bra jobb och utredning kan hon ändå bli kluven. Hon 

jobbar med kontroll och när hon gör ett bra jobb innebär det ibland att företag som hon har 

kontrollerat hamnar i ganska tuffa lägen och att det då kan göra att det blir svårt att känna sig 

nöjd ändå. Då försöker hon istället tänka i ett större perspektiv, att hennes roll är att se till att 

lagstiftningen följs.  

 

Många av deltagarna uttrycker däremot att det finns en del små saker som stör i arbetet. 

Deltagare G menar att det finns saker man måste göra som känns som slöseri med tiden: 

 

“Det är ju det här när man har varit och rest och ska beställa biljetter och göra 

reseräkningen, eller tidsredovisa. Det kan jag tycka är tidsslöseri” 

-”tycker du det blir mycket sånt?” 

“Ja det blir mer och mer. Förut lämnade man ifrån sig det. Många bäckar små blir ju mer 

och mer att man får fixa själv.” 

 

Deltagare A menar att det ibland kan vara frustrerande att under vissa perioder inte kunna 

prioritera det som är viktigt och istället behöva hjälpa till i exempelvis skatteupplysningen där 

frågorna är av enklare karaktär. Det tillhör en av hans arbetsuppgifter men han menar att det 

han främst är anställd för är att göra utredningar och tycker att det är viktigast. Deltagare E 

förklarar också att det förekommer saker som uppföljningar, reseräkningar och annat som stör 

arbetet. Det är inte stora saker men bidrar ändå till störningar.  

 

Sammantaget tycker alla deltagare att de får till stora delar arbeta med det de vill arbeta med 

men många anser att man själv har ett ansvar att se till att föra en dialog med sin chef för att det 

ska bli så. Trots det förekommer det störningar i det arbetet med vissa uppgifter som inte anses 

vara lika viktiga.  
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5.3.2 Uppmärksamhet och erkännande 
 

Uppmärksamhet och erkännande är en annan psykologisk belöning som har beskrivits i teorin. 

Deltagarna är mycket överens om att man på Skatteverket främst får uppmärksamhet och 

erkännande från sina kollegor.  

 

Alla deltagarna nämner att den spontana feedbacken främst kommer från kollegor genom 

kommentarer eller en klapp på axeln i situationer där man hjälper varandra med frågor eller 

samarbetar. Deltagare F menar att när hon samarbetar mycket med kollegorna får man mycket 

feedback från dem. Deltagare B menar också att spontant kommer uppmärksamheten och 

erkännandet främst från kollegor.  

 

Uppmärksamhet från cheferna beskriver de flesta att man får främst genom medarbetarsamtal 

och kvalitetsuppföljningar som förekommer några gånger per år. Deltagare E förklarar att det 

är ytterst sällan hon får erkännande från cheferna i något konkret ärende, utan det handlar istället 

mer om allmänna ordalag. Flera nämner att en orsak till det är att man arbetar självständigt med 

ärenden och när cheferna inte har insyn i detaljer av arbetet är det inte så lätt. Deltagare A 

förklarar:  

 

“Det är lite svårt att få uppskattning eller uppmärksamhet när vi arbetar som vi gör. Vi är 

mycket på våra rum och arbetar efter våra egna förutsättningar så bra som vi kan. Utan 

uppmärksamheten kommer i så fall om man går in till kollegor och får feedback eller att man 

får chans att på utvecklingssamtalen säga vad man är bra på. Så feedbacken kommer väl 

långt ifrån dagligen egentligen.” 

 

Deltagarna är också överens om att även om den vanligaste feedbacken vanligtvis kommer från 

kollegor skulle alla kunna bli duktigare på att ge feedback kollegor emellan. Trots att det inte 

händer så ofta tycker deltagarna att ledningen är ganska bra på att ge uppmärksamhet. Deltagare 

A och C uttrycker förståelse för att chefernas arbetssituation är ganska pressad med många 

medarbetare att ta hänsyn till. Samtidigt tycker deltagare D, G och B att deras närmaste chef är 

väldigt duktig på att allmänt stämma av läget. 

 

Deltagare C beskriver att när hon får uppmärksamhet är det jätteroligt, speciellt kanske eftersom 

det inte händer så jätteofta. Deltagare E säger att uppmärksamhet aldrig är negativt så länge hon 

själv känner att det är befogat. Deltagare B menar att det gör så att man sträcker på sig och 

förklarar också att han tycker att det är väldigt viktigt att han får veta när han har gjort något 

bra. Kritik i allmänhet, både positiv och konstruktiv, sporrar. Han förklarar också att han är en 

väldigt känslostyrd person som jobbar bättre när han är glad så positiv belöning gör så att han 

jobbar ännu bättre. Deltagare F förklarar att hon tror att det finns en stark koppling mellan att 

man får någon form av feedback eller bekräftelse på det man gör och att det också motiverar en 

till att göra saker ännu bättre. Hon säger att det inte behöver handla om stora grejer, bara att 

någon ser vad man gör och att någon någonstans märker någon att det jag gör, det gör skillnad.  

 

När det kommer till att inte få uppmärksamhet eller erkännande för sina prestationer menar 

deltagare B, C och G att det inte rör dem, att det inte spelar någon roll för arbetet. Deltagare B 

lägger till att det är klart att om han aldrig skulle få veta om han har gjort något bra skulle han 

kanske önska att någon skulle se honom. Deltagare A beskriver istället att han påverkas om han 

själv känner att han har gjort något bra men ingen uppmärksammar det. Han säger att han då 

går in till någon av de närmaste kollegorna och berättar om det i stället. Deltagare D menar att 
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arbetet skulle bli omotiverande om hon aldrig fick någon uppmärksamhet för det och att hon 

tror att det innerst inne är viktigare än man tänker sig och kanske erkänner.  

 

Det självständiga arbetet gör med andra ord att det blir svårare för människorna runt omkring 

att upptäcka och lägga märke till goda prestationer. Deltagarna tycker det är väldigt positivt när 

de får uppmärksamhet men det är också flera som inte tycker att det är en stor grej om de inte 

får den uppmärksamheten.  

 

5.3.3 Ansvar 
 

Ansvar är en klassisk belöning för arbetsgivare att de till de anställda. Alla deltagare, oavsett 

hur lång anställningstid de har haft, berättade att de har utökat sina ansvarsområden under tiden 

de har jobbat på Skatteverket.  

 

Alla deltagare berättar att under tiden de har jobbat har de fått mer ansvar för vissa 

arbetsuppgifter och även fått sidouppdrag och liknande extrauppgifter. Vissa av deltagarna har 

blivit tillfrågade att ta över vissa uppgifter och vissa har själv efterfrågat uppgifter som innebär 

mer ansvar.  

 

Deltagare B förklarar att få ansvarsområden är en viktig belöning för honom: 

 

“Varje gång jag får ansvar för något nytt så får jag en utmaning och utmaningen känner jag 

utvecklar mig och motiverar mig till att arbeta. Jag vill inte bli rädd att ha ansvar för saker 

för då kommer jag inte att utvecklas.” 

 

Även deltagare D nämner att hon vill ha ansvar eftersom det utmanar. Deltagare F beskriver att 

hon är en sån person som gillar att ha ansvar och få vara med och påverka. Deltagare G tycker 

att det är roligt att bli erbjuden mer ansvar för att det är ett tecken på att man gör ett bra jobb 

och att de har förtroende för en. Även deltagare C tycker att det som är bra med det är att det är 

en typ av erkännande att man verkar behärska någonting. Flera deltagare menar däremot att mer 

ansvar både kan vara positivt och negativt. Deltagare A menar att samtidigt som han vill 

utvecklas och lära sig mer kan han även bli stressad av det. Även deltagare E beskriver ansvarets 

båda sidor, att det dels är en utmaning men samtidigt kan det ibland kännas att man kanske får 

en uppgift som man egentligen inte ville ha.  

 

När det gäller möjligheten att ta eget ansvar är alla rörande överens om att det är en viktig del 

som motiverar dem. Deltagare C förklarar:  

 

“Förutom arbetsinnehållet motiverar det mig också att till viss del kan styra mina egna dagar 

och jag kan forma dem ganska mycket själv. Mellan alla möten kan jag forma arbetet ganska 

fritt och det motiverar mig. Att jag får äga tiden lite.” 

 

Alla har möjligheten att själva planera deras dag, vissa styrs av möten och uppgifter som 

samordnas med andra men alla beskriver att det är upp till dem själva att bestämma när de ska 

arbeta med deras olika uppgifter. Deltagare G beskriver att friheten är viktig:  

 

“Jag tycker att det är förmån att få ha ett sånt här jobb. Att jag har den friheten i arbetstider 

och flex och sådant. Och det är ingen som missbrukar den utan den ska man verkligen ha 

respekt för. Det kan jag tycka känns som en belöning att arbetsgivaren litar på en.” 
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Även deltagare B menar att det egna ansvaret är en av anledningarna till att han tycker att 

arbetsmiljön är så bra. Det handlar om förtroendetid på flexschemat, det finns ingen 

stämpelklocka och så vidare utan otroligt mycket av ansvaret lämnas på den anställde. Han 

beskriver också att det är något som passar honom bra eftersom ju mer ansvar han får desto mer 

känner han att han måste ta ansvar. Deltagare A tycker att det är jätteviktigt att kunna planera 

själv och känna att han har förtroende för att han gör ett bra jobb utan att kontrolleras. Deltagare 

E menar att hon tror att hon skulle gå under om hennes arbete endast bestod av eget ansvar. 

Hon tycker att det är en jättestor fördel att hon kan styra själv hur och när hon ska jobba men 

att hon nog måste ha lite piska, det vill säga en blandning. Hon har ansvar för att det hon ska 

göra blir gjort och kan hon inte göra det har hon ansvar att säga till, sen ser hon det som att 

arbetsgruppen har gemensamt ansvar för kontoret. Deltagare D värderar eget ansvar jättehögt.  

 

Alla beskriver också att de tycker att det är självklart att alla tar eget ansvar för sina uppgifter 

och många beskriver att de förväntar sig av kollegorna att även dem ska ta eget ansvar för sitt 

jobb. När det gäller kontroll nämner de flesta att den kontrollen som förekommer är de 

kvalitetsuppföljningar som görs av närmaste chefen någon gång per år. Deltagare G förklarar 

att det varje år också förekommer interna kontroller där Skatteverkets kontrollanter väljer ut 

ärenden och stämmer av kvaliteten på dem. Deltagare C menar att det hon producerar 

kontrolleras av de som tar emot det men det är ingen som kontrollerar hennes arbetsdag. 

Deltagare F och B beskriver att det beror lite på vilken arbetsuppgift de jobbar med och att det 

förekommer mer kontroll i vissa än andra. Samtidigt beskriver Deltagare B att det trots det inte 

är någon som hänger över axeln på honom. 

 

Sammantaget tycker flera att det är utmanande med mer ansvar men flera tycker också att det 

finns en baksida med mer ansvar också då det kan innebära mer stress och svårigheter. Alla är 

väldigt överens om att de tycker att det är väldigt viktigt att de får chansen att ta eget ansvar. 

Alla förklarar att de har stor möjlighet att planera för sina arbetsuppgifter och de kan själva 

bestämma när de ska göra vad vilket betyder att de har stora möjligheter att arbeta självständigt. 

En viss del av jobbet kontrolleras av chefen men det är för de flesta endast någon gång per år.  

 

5.3.4 Inflytande  
 

Inflytande är som jag tidigare nämnt en belöning som får de anställda mer engagerade i 

organisationen. Alla är överens om att inflytande för dem är möjligheten att påverka.  

 

Alla är överens om att de har inflytande över deras egna arbetsuppgifter och möjlighet att 

påverka vilka uppgifter de vill ha. När det gäller inflytande över större frågor som gäller 

organisationen eller kontoret är det flera som nämner att de inte har så stort inflytande. 

Deltagare C är den enda som tycker att hon genom hennes arbetsuppgifter har stor möjlighet 

att vara med och påverka. Deltagare A menar att han inte alls kan påverka så särskilt mycket 

och menar att en statlig myndighet är så pass toppstyrd. Det kommer beslut uppifrån som sedan 

förmedlas ner till hans närmaste chefer och i de större frågorna tycker han att de inte har 

någonting att säga till om. Deltagare F beskriver att hon ofta upplever att förändringar när det 

gäller organisationsfrågor hålls hemligt tills dess att det är beslutat. Deltagare E beskriver också 

hon inte kan vara med och bestämma över beslut gällande kontoret och organisationen: 
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“Organisatoriskt har jag inte så mycket att säga till om. Men det styrs ju uppifrån och det är 

nog nästan ingen på hela kontoret som har någonting att säga till om heller tror jag, utan det 

ligger utanför vår kontroll och då får man göra det bästa man kan av det som är.” 

 

Det är med andra ord svårt för de anställda att få vara med och bestämma om större frågor men 

däremot när det gäller att komma med förslag upplever de större möjligheter. Deltagare D 

förklarar att Skatteverket är duktiga på att göra risk- och konsekvensanalyser:  

 

“Skatteverket är ändå duktiga på att göra risk- och konsekvensanalyser och ta in åsikter, om 

man själv tar ansvar för att lämna dem. Inför en omorganisation som skulle ske här på 

kontoret fanns det en utvecklingsgrupp som samlade in åsikter och kom med egna förslag” 

 

Deltagare D menar alltså att så länge man själv tar ansvar för att tycka till har man möjlighet 

att lämna förslag. Deltagare A tycker också att man alltid har möjlighet att lämna förslag men 

att det känns som att i slutändan kanske förslagen inte spelar jättestor roll för utfallet. Deltagare 

B nämner en gul förslagslåda som sitter uppe vid lunchrummet där man får lämna lappar med 

förslag på förbättringar. Där har några förslag gått igenom men det handlar inte om så stora 

frågor. Deltagare E anser att förslagen tas emot olika beroende på vilken substans de har, om 

det är konkreta fakta eller bara tyckande.  

 

När det kommer till personernas tankar om hur inflytande känns har många olika åsikter. 

Deltagare F tycker att det är roligt med frågor som handlar om verksamhetsutveckling och där 

man kan påverka på ett enkelt sätt. Hon tycker att när hon inte har haft något inflytande blir det 

svårare att köpa vissa saker och det kan ta längre tid att acceptera förändringarna. Deltagare D 

blir inspirerad och glad när hon får inflytande och kan bli irriterad de gånger hon känner att hon 

inte har haft något inflytande. Även deltagare C nämner att det är kul med inflytande för att i 

det så finns det också ett stort förtroendekapital. Hon tror att det är svårt att få inflytande om 

man inte har byggt upp något förtroendekapital och då är det som ett kvitto på att de litar på en. 

Samtidigt stör det henne inte att hon inte är med och har inflytande över allting.  

 

Deltagare A tycker däremot att om man har valt att arbeta på en statlig myndighet vet man 

förutsättningarna och då har man i princip gjort ett val att inflytande inte är så jätteviktigt. Han 

menar att man på något sätt accepterar att man inte har så mycket inflytande över vissa frågor 

men att det också hör ihop med om man trivs bra eller inte. Om man är på en arbetsplats där 

man trivs blir det inte lika viktigt med inflytande. Även Deltagare B anser att på ett så pass stort 

kontor funkar det inte om alla ska vara med och bestämma och inflytande över stora frågor är 

inget han känner att han behöver ha. Han nämner att han har förtroende för att kontorsledningen 

har tillräckligt god insikt i organisationen för att det ska fungera.  Deltagare G resonerar så att 

det är väldigt personlighetsbundet hur viktigt man tycker att det är med inflytande. Hon tycker 

själv att hon känner sig deltagande och viktig när hon får inflytande men hon har inget stort 

behov av att stå längst fram och styra. Deltagare E berättar att hon tycker att de anställda har 

fått mindre inflytande över viktiga beslut och uttrycker en önskan att de som medarbetare fick 

mer inflytande över hur arbetet ska utföras. Hon tycker också att det är viktigt att få föra fram 

sina åsikter och att någon också lyssnar på dem. När hon upplever att ingen bryr sig om vilka 

förslag som kommer fram blir hon frustrerad.  

 

Bilden av hur mycket inflytande man har skiljer sig därmed ganska mycket. De flesta håller 

med om att de anställda inte får vara med och ta beslut men sen skiljer sig åsikten om hur stor 

möjlighet man har att lämna förslag. Deltagarna prioriterar också inflytande olika mycket.  
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5.3.5 Personlig utveckling 
 

Personlig utveckling är ett väldigt brett begrepp och jag har därför frågat deltagarna vad 

personlig utveckling menas för dem. Alla har berättat fritt och deras tankar redogörs nedan.  

 

Deltagare G förklarar personlig utveckling med att det är en utveckling för att kunna må bra i 

sin egen situation. Deltagare D förklarar hennes personliga utveckling med resan som hon har 

gjort från att inte våga framföra det hon vill och tror på till att faktiskt våga göra det. Deltagare 

C beskriver det som att lära känna sig själv, veta hur man agerar i olika situationer och lära sig 

när man är bra och mindre bra. Deltagare E menar att det är att göra ett bättre och bättre jobb 

och blir duktigare och duktigare. Deltagare B beskriver det som att man får lite skinn på näsan, 

man får pondus och känner sig mer självsäker. Deltagare A beskriver det som att man vet vad 

man kan bli bättre på och vad ens svagheter är medan deltagare F menar att det både handlar 

om att man lär sig saker samtidigt som man mognar som person.  

 

Alla är överens om att personlig utveckling är viktigt men flera håller med varandra om att det 

kanske inte är något som man tänker på varje dag eller planerar. Deltagare B menar att han 

värderar personlig utveckling lika högt som den professionella utvecklingen och tycker att 

arbetsuppgifterna kan hjälpa till att påverka utvecklingen:  

 

“Jag väger personlig och professionell utveckling lika tungt. Man kan ju se att man 

exempelvis utvecklar sin sociala kompetens gentemot kunder och kollegor. Det kan man ju se 

som en professionell utveckling men likväl ser jag det också som en personlig utveckling som 

jag har nytta av i mitt privatliv också.” 

 

Han påpekar också att möjligheten till att utvecklas både personligt och professionellt var en av 

anledningarna till att han sökte sig till Skatteverket från början. Deltagare A betonar också att 

personlig utveckling är viktigt men att det är betydligt svårare att jobba med och att det ligger 

lite djupare än utveckling i kunskap. Både deltagare C och D beskriver att de känner sig stolta 

när det lyckas uppnå en personlig utveckling.  

 

Eftersom de anställda har flextid och kan anpassa deras jobb till deras eget liv tycker alla att de 

får ha sina intressen och ingen förväntas jobba övertid. Deltagare E tycker däremot att 

Skatteverket säger ofta att det ska finnas en balans mellan arbetet och fritiden och att det inte 

förväntas att de ska jobba övertid men att det i verkligheten inte alltid är så. Hon förklarar att 

hon anser att mer och mer uppgifter trycks ut och man förväntas hjälpas åt vilket gör att det blir 

mycket ibland och hon blir trött mentalt. När hon sedan blir trött mentalt påverkar det även 

hennes fritid.  

 

Deltagare B har förklarat att personlig utveckling och professionell utveckling hör ihop och det 

är många som betonar att det är viktigt att de får en utveckling i form av nya arbetsuppgifter 

och nya utmaningar för att de ska hålla sig motiverade. Alla har beskrivit hur deras roll har 

utvecklats och alla har fått nya kunskaper i form av svårare arbetsuppgifter. Deltagare A 

förklarar att det finns stora möjligheter till kompetensutveckling: 

 

“En klar fördel med att jobba här är att det finns interna kurser inom allt möjligt. Att bygga 

på kompetensen mer och mer finns verkligen inom olika områden. Där finns det väldigt små 

begränsningar egentligen.” 
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Deltagare G anser att det finns bra möjligheter till kompetensutveckling eftersom om hon skulle 

känna att hon vill göra något annat eller att byta sektion så är det bara att gå till sin chef och 

önska. Även deltagare D tycker att hennes nuvarande arbetsområde är så brett med stora, tunga 

områden av lagar och regler så möjligheten till kompetensutveckling är väldigt god. Deltagare 

C beskriver istället att eftersom hon har möjlighet att forma sitt arbetsinnehåll så mycket så får 

hon lära sig mycket i det dagliga. Hon tycker också att det är viktigt att använda sig av kollegor 

och det kontaktnät man har byggt upp för att lära av varandra. Deltagare F påpekar också att 

det finns mycket man kan lära sig och det är också upp till en själv att berätta vad man vill göra.  

 

Flera lyfter fram att möjligheten till utveckling är det som motiverar dem mest. Deltagare E 

förklarar:  

 

“Det som motiverar mig är att jag ska tycka att arbetet är intressant och att jag på något sätt 

utvecklas. Kanske också att jag jobbar i en grupp som vill åt samma håll och också 

utvecklas.” 

 

Även Deltagare F förklarar att det är viktigt för henne att känna att hon hela tiden utvecklas. 

Deltagare A menar också att en motivationsfaktor i arbetet är att man vidareutvecklas. För 

Deltagare C handlar det om att få en utveckling som utmanar och att det är en viktig belöning:  

 

“Belöning kan ju delvis vara att man får upp lönen i en lönerevision men det kan ju också 

vara att man ges möjligheten att få den där utvecklingsmöjligheten. Att nu verkar det som att 

jag gjorde ett bra jobb så då får jag också möjligheten att utvecklas vidare.” 

 

Deltagare B lyfter också fram möjligheten att utvecklas och inte stå och stampa på samma ställe, 

utan att han lär sig något och blir bättre som en av de viktigaste sakerna som motiverar honom 

i arbetet.  

 

Sammantaget tycker alla att det är viktigt att få möjlighet till personlig utveckling och många 

framhåller utvecklingsmöjlighet som en av de viktigaste faktorerna för motivationen. Tack vare 

de många olika områdena med arbetsuppgifter upplever deltagarna att det finns mycket att lära 

sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

6. Analys 
 

Detta kapitel presenterar den analys som har gjorts av det empiriska materialet med hjälp av 

den teoretiska referensramen. Analysen kopplar ihop det deltagarna i studien har berättat med 

den tidigare teorin.  

 

6.1 Motivation inom Skatteverket 
 

Förutom de psykologiska belöningarna som har undersökts i denna studie har deltagarna fått 

prata fritt om vad som motiverar dem. Deltagarna berättade att det är viktigt för dem att känna 

att deras arbetsuppgifter är viktiga och att man genom sitt jobb gör någon skillnad. En deltagare 

förklarade också att han tycker att det känns bra när han kan stoppa någon från att fuska och på 

så sätt undvika felaktiga utbetalningar från välfärden. Något som är utmärkande för arbete i 

offentlig sektor är möjligheten att arbeta för att göra gott för samhället och andra (Perry et al. 

2010, s. 687). Det har styrkts att personer som arbetar i offentlig sektor värderar att bidra till 

samhället i högre grad än de som arbetar i privat sektor och anställda i privat sektor värderar ett 

prestigefyllt arbete mer än de i offentlig sektor (Lyons et al. 2006, s. 613). Denna studie visar 

att deltagarna tycker att det är viktigt att känna att de arbetsuppgifter man har är viktiga och 

bekräftar tidigare resultat om att anställda i offentlig sektor värderar att bidra till samhället.  

 

Att bidra till samhället kan också kopplas ihop med att de förklarade att det också motiverar 

dem att veta varför de gör en arbetsuppgift, att man vet vad resultatet av det är. Det tyder på att 

de tycker att det är viktigt att jobbet inte bara belönas med lön varje månad eller att man får 

bekräftelse utan det måste finnas något mer. När internaliseringsprocessen inom SDT fungerar 

optimalt kommer människor identifiera sig med vikten av sociala regleringar, anpassa dem till 

sina egna och sedan acceptera dem som sina egna (Deci & Ryan 2000B, s. 235-236). För 

arbetsgivaren är det med andra ord ett första steg att kunna visa vad de anställdas arbete betyder 

för att de ska kunna internalisera arbetets uppgifter och när de anställda har accepterat dem som 

sina egna kommer de att vara inre motiverade till att utföra uppgiften. Arbetet på Skatteverket 

i form av exempelvis revision, inkomstbeskattning eller moms har en direkt koppling till 

effekter hos medborgarna vilket kan ge en ganska tydlig bild av vad målet med arbetet är.  

 

Alla deltagarna nämnde också arbetsklimatet bland kollegorna som en viktig faktor som 

skapade motivation på arbetsplatsen. Enligt SDT är ett av de grundläggande behoven som ger 

näring åt internaliseringsprocessen samhörighet (Deci & Ryan 2000b, s. 229). Under de 

förhållanden som stödjer tillfredsställelse av de grundläggande behoven kan man förvänta sig 

att se optimal utveckling och välmående (Deci & Ryan 2000b, s. 229). Deltagarna i studien 

beskrev att det bidrar med trivsel och välmående när det är ett klimat där kollegorna jobbar 

tillsammans och deltagarna kände då större motivation att arbeta. När samhörighetsbehovet är 

tillfredsställt kommer det hjälpa till att göra de anställda mer inre motiverade. Deltagarnas 

beskrivningar styrker det påståendet.  

 

 

 

 



 

44 

 

6.2 Psykologiska belöningar 
 

6.2.1 Möjlighet att prestera 
 

De anställda i organisationen var alla överens om att de får jobba med de uppgifter som de 

själva tycker är intressanta och många nämnde att för att ha möjligheten till det krävs det att 

man för en dialog med sin chef och visar vad man vill. Att få möjlighet att prestera kan jämföras 

med att känna kompetens som är ett av de grundläggande behoven inom SDT (Deci & Ryan 

2000b, s. 235). De var också överens om att den kompetens de besitter kommer till användning 

i deras arbete. Eftersom detta är ett av de grundläggande behoven är det centralt att 

organisationerna tar tillvara på den kompetens som finns hos de anställda. En deltagare i studien 

beskrev det som att det som känns bra med hennes prestationer är när hon får täppa igen hål. 

Det handlar alltså om att hennes kompetens kommer till nytta för organisationen. När behovet 

av kompetens tillgodoses kommer det främja den inre motivationen samt internaliseringen 

(Gagné & Deci 2005, s. 336). De positiva effekter som deltagarna beskrev, att man känner sig 

nöjd, pigg och mer driven när man får arbeta med något som man tycker är intressant och man 

är bra på, visar att det är viktigt att uppfylla det behovet och att möjlighet att prestera är en 

belöning som är viktig. När man känner sig driven, pigg och nöjd av sitt arbete ökar den inre 

motivationen. Genom att hitta värdet av en handling har man till större del internaliserat dess 

reglering och har accepterat den som sin egen i större grad (Deci & Ryan (2000b, s. 236). Det 

kan likställas med en identifiering (Gagné & Deci 2005, s. 334) eller integrering (Deci & Ryan 

2000a, s. 73) av värdet av arbetsuppgifterna. Eftersom deltagarna också beskrev att det krävs 

att man har en dialog med sin närmaste chef så betyder det dels att man som anställd har ett 

ansvar att uttrycka vad man vill men också för organisationen att det är fördelaktigt att 

uppmuntra till en dialog om de vill att de anställdas arbete ska präglas av högre inre motivation.  

 

Inom organisationen förekommer det däremot små saker som de anställda måste göra som 

upplevs som slöseri med tid. Det handlar bland annat om tidsredovisning, reseräkningar och 

uppföljningar. En deltagare beskrev att han har som uppgift att under vissa perioder jobba med 

skatteupplysningen vilket han anser vara en enklare uppgift som inte är viktigast för honom att 

utföra, han är egentligen anställd för något annat. Två deltagare förklarade att det har blivit mer 

och mer små saker som de måste fixa själva, som de annars fick hjälp med. Detta är troligtvis 

en effekt av kostnadsbesparingar. Effektivitetsprincipen är en annan princip som anställda inom 

offentlig sektor måste ta hänsyn till i deras arbete. Effektivitet och service innebär hushållning 

med resurserna vilket innebär att offentligt anställda ska jobba enkelt, snabbt och billigt 

(Värdegrundsdelegationen 2014, s. 15). Även om de beskrivna störningsmomenten inte är stora 

saker upplevs de ändå som negativa. Eftersom uppgifterna upplevs som negativa är det inget 

som är inre motiverat att göra utan man gör det för att man måste. Detta kan likställas med 

extern reglering där man agerar för att få en belöning eller för att undvika bestraffning 

(Vallerand 2012, s. 44). När belöningen eller bestraffningen upphör, upphör även agerandet 

(Deci & Ryan 2000b, s. 236).  

 

En av deltagarna förklarade att nackdelen med hennes jobb är kontrollens baksida där hennes 

jobb vissa gånger kan få stora konsekvenser för den enskilde. När hon presterar bra kan den bra 

känslan hon får suddas ut genom att hennes arbete har satt någon annan i svårigheter. En 

grundläggande princip för de anställda inom offentlig sektor är objektivitetsprincipen som 

betyder att man ska vara saklig och opartisk och att den offentliga verksamheten ska präglas av 

rättvisa och förutsägbarhet (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 7-9). Det betyder att för att det 

ska bli rättvist måste de anställda göra deras jobb genom att följa de lagar och bestämmelser 
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som finns utan att bli påverkade av konsekvenserna för den enskilde, även om den enskilde 

tycker det känns orättvist i situationen. Deltagaren hanterar den här svårigheten genom att se 

på saken i ett större perspektiv och att hon bara gör sitt jobb genom att följa lagarna. Hon 

använder med andra ord legalitetsprincipen som innebär att de offentliga verksamheterna bara 

kan vidta åtgärder när de har stöd i lagen (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 6). Detta tyder på 

att legalitetsprincipen kan kännas bra att stödja sig mot när det uppstår svårigheter att hålla sig 

objektiv. Båda principerna är otroligt viktiga för att hanteringen av ärenden ska vara rättvis.  

 

 

6.2.2 Uppmärksamhet och erkännande 
 

En inre belöning baseras på medarbetarnas positiva känsla de får av att utföra sitt jobb. När den 

positiva känslan uppnås kan medarbetarnas självkänsla öka vilket vidare leder till ökad energi 

och ansträngning på jobbet (Stumpf et al 2013, s. 21). Att få uppmärksamhet och erkännande 

för prestationer är en form av inre belöning. Deltagarna var överens om att den spontana 

feedbacken och berömmen från deras arbete kom främst från kollegor. De nämnde också att det 

förekommer att de får beröm och feedback från cheferna men det sker främst genom planerade 

samtal några gånger per år. Samtidigt är de överens om att anledningen till att det inte sker så 

ofta är att de har självständiga arbetet och cheferna har inte insyn i alla detaljer i det dagliga 

arbetet.  

 

När vi pratade om hur de känner sig när de får uppmärksamhet och erkännande beskrev alla att 

det är väldigt roligt, att det sporrar och att det finns en stark koppling mellan att man får någon 

form av feedback eller bekräftelse på det man gör och att det också motiverar en till att göra 

saker ännu bättre. Det har visat sig att positiv feedback ökar den inre motivationen jämfört med 

att inte få någon feedback alls (Deci & Ryan 2000b, s. 234). Deltagarnas åsikter bekräftar det 

påståendet. När det däremot gäller att inte få uppmärksamhet för sina prestationer är deltagarna 

delade i sina åsikter. Några tyckte att det inte spelar någon roll alls om de inte får någon klapp 

på axeln eller beröm utan de fortsatte jobba på utan att reflektera över det. De tycker alltså att 

det är kul och motiverande när de får erkännande men det är inte något som är absolut 

nödvändigt för att de ska vilja göra deras arbetsuppgifter. De andra tyckte att när de inte får 

något erkännande för det de gör känns arbetet tyngre och mer omotiverande. Behovet av att få 

uppmärksamhet och erkännande skiljer sig därmed mellan olika personer, för vissa fungerar 

uppmärksamhet och erkännande mer som en förstärkning medan det för andra är nödvändigt 

för att känna arbetsglädje.    

 

Det faktum att alla var överens om att uppmärksamhet och erkännande innebär något positivt 

är ett tecken på att det är en belöning som de anställda uppskattar. Många beskrev att feedback 

från cheferna inte förekommer i lika hög grad som den feedback man får från kollegorna. Att 

enbart utföra en arbetsuppgift för att få uppmärksamhet kan likställas med extern reglering 

(Deci & Ryan 2000b, s. 236) eftersom man då gör något för att få bekräftelse utifrån, utanför 

en själv. Även om belöningen är en form av inre belöning betyder det att när den skulle 

försvinna skulle även motivationen till att göra arbetsuppgiften försvinna. Extern reglering är 

den typ av reglering som är minst självbestämd och vanligtvis upplever personer extern 

reglering som den mest kontrollerande typer av reglering (Deci & Ryan 2000a, s. 72). I det här 

fallet betyder kontrollerande att det inte är den anställde själv som kan styra över när 

uppmärksamheten eller erkännandet ska komma, utan de är beroende av någon annan för det. 

Vid extern reglering kommer beteendet att upphöra så snart belöningen upphör (Deci & Ryan 

2000b, s. 236). Om de anställda skulle arbeta endast för att få uppmärksamhet och erkännande 
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skulle deras motivation till att arbeta vara beroende av att behovet att uppmärksamhet mättas 

hela tiden. För att uppnå en högre inre motivation krävs det därför något mer än bara 

uppmärksamhet och erkännande. I det här fallet innebär den externa regleringen inte något 

negativ, det kostar inte någonting att ge uppmärksamhet och erkännande, och deltagarna 

upplever det som väldigt positivt. Ledningen och cheferna har därför något att vinna av att 

oftare ge uppmärksamhet och erkännande för att det ger de anställda en positiv känsla. För att 

stärka den inre motivationen behövs däremot något mer.  

 

 

6.2.3 Ansvar 
 

Mer ansvar var en belöning som alla deltagare i studien hade upplevt genom utökade 

ansvarsområden i deras arbete. De positiva aspekterna av ansvar förklarade de är att det är 

utmanande, gör att man får vara med och påverka samt visar att cheferna har förtroende för att 

man gör ett bra jobb. När en chef överlåter ansvar på en anställd betyder det att de tar en risk 

för utförandet av uppgiften men litar på att den anställde kommer att klara det (Gao et al 2011, 

s. 788). Det är den aspekten av ansvar som de anställda gillar. Det finns däremot en annan 

aspekt av belöningen ansvar som innebär att utmaningen med att inneha ansvar kan vara 

stressande och innebära uppgifter som man egentligen kanske inte vill ha. Legalitetsprincipen 

innebär att offentligt anställda bara kan agera när de har stöd i lagen. När man utför 

myndighetsutövning utgår man från lagen och om man gör något felaktigt med uppsåt eller har 

varit försumlig kan man som enskild straffas för tjänstefel (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 

6). Detta sätter press på de anställda att inte göra fel. När en anställd får mer ansvar innebär det 

ännu mer regler att förhålla sig till och det kan vara ännu en bidragande faktor till den ökade 

stressen de känner.  

 

Något som alla var överens om var att alla har självständiga arbeten där de har stort eget ansvar 

att se till att uppgifterna blir gjorda samt utförda på rätt sätt. Inom SDT är skillnaden mellan 

självbestämmande motivation och kontrollerande motivation central (Gagné & Deci 2005, s. 

333-334). Internaliseringsprocessen betyder att man rör sig från kontrollerad till självbestämd 

motivation och ju mer kontroll som föreligger desto mindre inre motivation förekommer (Deci 

& Ryan 2000b, s. 238). Det innebär att de anställda måste få ta eget ansvar för uppgifterna för 

att de ska kunna internalisera dem och känna att deras agerande är självbestämt. Förutom att 

några deltagare i studien styrs av möten berättade alla att de planerar och styr sina dagar själva. 

Det är alltså ingen annan som bestämmer hur de ska jobba. Alla beskrev att det egna ansvaret 

bidrar till en positiv arbetsmiljö och en av dem menar att ju mer eget ansvar han får desto mer 

ansvar vill han ta. De förklarar också att det är förtroendet man känner som gör att det är så 

uppskattat med eget ansvar. Med tanke på SDT:s krav på självbestämmande för att uppnå högre 

grad av inre motivation är förutsättningarna för att kunna internalisera organisationens mål goda 

i den undersökta organisationen.  

 

Så länge människan själv får bestämma sitt beteende, drivs den av ett sökande efter att få 

tillfredsställa sina behov (Deci & Ryan, 2000a, s. 68). Självständighet är ett av de 

grundläggande behoven som behöver uppfyllas för att underlätta internaliseringen (Deci & 

Ryan 2000b, s. 229). Några exempel på viktiga faktorer för att uppfylla det här är ledningens 

sätt att kunna sätta sig in i de anställdas perspektiv, att tillhandahålla relevant information på 

ett icke-kontrollerande sätt, att erbjuda val och att uppmuntra egna initiativ istället för att pressa 

de anställda att bete sig på ett visst sätt. Dessa faktorer har visat sig ha påverkat de anställdas 

tillit till ledningen, arbetstillfredsställelse och andra positiva attityder (Gagné & Deci 2005, s. 
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345). Eftersom de anställda ges utrymme att få bestämma över sina dagar själva har de 

möjlighet att välja och ta egna initiativ. Deltagarna uttryckte också det som en av de största 

anledningarna till att de känner motivation och trivs.  

 

Den kontroll som förekommer från chefer i organisationen är främst genom  

kvalitetsuppföljningar som görs varje år. Cheferna har dock ingen större insyn i detaljer i det 

dagliga arbetet. Det förekommer även interna kontroller av Skatteverkets kontrollanter. Med 

tanke på det ansvar det innebär att företräda det offentliga kan man tänka sig att det skulle 

förekomma mer kontroll i arbetet. Alla anställda förväntas leva upp till de sex principerna som 

alla grundas i svensk lag (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 3). Hur man som anställd bemöter 

medborgare och gör rätt bedömningar kan få stor betydelse för det förtroende medborgarna har 

för den offentliga sektorn i stort. En slarvig eller felaktig behandling från det offentliga kan 

påverka legitimiteten för hela det offentliga systemet (Casula Vifell & Ivarsson Westerberg 

2013, s. 10). Kontrollen som sker någon gång per år kan därför vara nödvändig för att 

upprätthålla kvaliteten i arbetet. Trots det upplever deltagarna det som att de får jobba på hur 

de själv vill och att de har eget ansvar för att arbetet blir gjort. Denna studie visar därmed att de 

anställda tillåts att ha mycket eget ansvar, det är något som de anställda värderar mycket högt 

och de motiveras av det.  

 

 

6.2.4 Inflytande 
 

Alla deltagare i studien vara överens om att de har inflytande över deras egen arbetsdag. I större 

frågor menar flera däremot att de har väldigt liten möjlighet att påverka där de förklarar att 

många beslut tas långt uppifrån. Hos offentlig sektor är att det är stat, kommun eller landsting 

som är huvudman vilket betyder att verksamheten är politiskt styrd (Forslund 2009, s. 27). 

Verksamheter i offentlig sektor har också höga krav på sig att efterleva de sex principerna om 

demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet och värdighet 

samt effektivitet och service (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 3). Skatteverket är också en 

stor organisation med ca 10 000 anställda (Skatteverket.se). Dessa faktorer gör att det krävs att 

ledningen i organisationen lyckas implementera reglerna hos de anställda. I ett företag i privat 

sektor brukar vanligtvis målet med arbetet vara att generera vinst och det är ledningens ansvar 

att se till så att det uppfylls. I en organisation i offentlig sektor har man däremot andra mål och 

ett större ansvar att se till att andra värden, såsom att se till att medborgarna har tillgång till 

offentlig information (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 10-12), alla behandlas rättvist och 

med omsorg (Casula Vifell & Ivarsson Westerberg 2013, s. 28) eller att inte kränka de 

mänskliga rättigheterna eller diskriminera (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 13-14). 

Deltagarna i studien upplevde det som att de som anställda inte har mycket inflytande utan 

besluten kommer uppifrån. Det ökade ansvaret som organisationer i offentlig sektor har kan 

vara bidragande till det.  

 

Medan deltagarna var överens om att de inte har så mycket att säga till om i de större frågorna 

var det däremot flera som anser att möjligheten att få komma med förslag och åtminstone göra 

sig hörd är större. Hur förslagen tas emot beror på hur väl underbyggda de är. Möjligheten att 

få lämna förslag och tycka till när man anser att något är fel är viktigt för de anställda inom 

offentlig sektor. Yttrandefriheten och meddelarfriheten innebär att man ska få uttrycka 

synpunkter på verksamheten där man jobbar utan att verksamheten får vidta några åtgärder mot 

den som uttalar sig. (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 10-12). Det är ofta den anställde som 

först ser svårigheterna i en lag eller bestämmelse där utfallet inte blev som tanken med först var 
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och med det kommer ett stort ansvar att också våga protestera när något verkar fel. Många av 

de varor och tjänster som offentlig sektor erbjuder finns dessutom inte på konkurrensutsatta 

marknader (IPSASB 2010, s. 5). Dessa anledningar visar att det är viktigt för hela samhället att 

det i de offentliga verksamheterna finns möjlighet att ge förslag och säga till, särskilt i de 

situationer som inte bara rör arbetsplatsen. Deltagarna beskrev att på Skatteverket görs det risk- 

och konsekvensanalyser när någon större förändring sker och vill man annars få möjlighet att 

lämna förslag måste man själv se till att göra det.  

 

För organisationer är fördelen med att ge inflytande till de anställda att de anställda kan se 

organisationen som mindre byråkratisk och möjligheten till inflytande gör istället att de 

anställda blir mer engagerade (Spreitzer & Doneson 2008, s. 311). För många känns det bra att 

ha inflytande (Forslund 2009, s. 185) och den största anledningen till det är för att man vill 

kunna vara med och kontrollera sin egen situation (Spreitzer & Doneson 2008, s. 314). 

Deltagarna beskrev att inflytande gör dem inspirerade, glada och att det känns bra att de litar 

på en. De beskrev också att när de känner att de inte får inflytande får de svårare att acceptera 

förändringar och blir irriterade samt frustrerade. En av deltagarna beskrev att hon tycker att de 

har fått mindre och mindre inflytande. Det är därmed flera som tycker att inflytande är viktigt 

vilket hör ihop med att få vara med och kontrollera sin situation. Att få möjlighet att kontrollera 

sin egen situation har även det med självständighet och självbestämmande att göra. I 

internaliseringsprocessen är integration (Deci & Ryan 2000b, s. 236) och identifiering två 

former av yttre motivation där beteendet anses vara självbestämt (Gagné & Deci 2005, s. 334). 

När de anställda får inflytande kan det därmed innebära att de lättare kan internalisera 

organisationens önskade beteenden och några deltagare bekräftar det påståendet.  

 

Åsikterna hos de som inte tyckte att inflytande är viktigt är däremot att de tycker att det inte 

funkar med inflytande hos alla på en så stor arbetsplats, att man genom att ha tagit jobb på en 

myndighet har man redan där accepterat att inflytandet är lågt och att det därmed inte blir så 

jätteviktigt samt att behovet av inflytande kan vara beroende av vad man har för personlighet. 

De beskrev därmed att bristen på inflytande inte påverkar deras arbete. Två av deltagarna 

förklarade dock att det också kan ha att göra med att de trivs bra och en av deltagarna beskrev 

att han känner förtroende för cheferna på plats som genom deras roll har mer inflytande. Att 

kunna sätta sig in i de anställdas perspektiv, att tillhandahålla relevant information på ett icke-

kontrollerande sätt, att erbjuda val och att uppmuntra egna initiativ istället för att pressa de 

anställda att bete sig på ett visst sätt är faktorer som har visat sig påverka tilliten till ledningen 

(Gagné & Deci 2005, s. 345). I avsnitt 6.2.3 om ansvar har jag diskuterat att ledningen på 

Skatteverket gör dessa saker. Det kompenserar till en viss del det faktum att det finns en viss 

bristande möjlighet till inflytande.  

 

6.2.5 Personlig utveckling 
 

Personlig utveckling innebär att investera i sin personlighet för att skydda och utöka sitt eget 

välmående. Det kan handla om att kunna hantera sociala relationer eller lära känna sig själv 

bättre (Fletcher 2016, s. 5). Eftersom det är ett ganska brett begrepp fick deltagarna börja med 

att förklara vad personlig utveckling betyder för dem. De var överens om att det handlar om att 

lära känna sig själv och mogna för att kunna utveckla kvaliteter.  

 

Deltagarna ansåg att de prioriterar personlig utveckling men personlig utveckling är lite svårt 

att greppa och kanske inte något man tänker på dagligen. Att erbjuda möjligheter till personlig 

utveckling är en viktig del i att kunna behålla de anställda inom organisationen eftersom 



 

49 

 

personlig utveckling har visat sig öka engagemanget på arbetet. Det kopplar samman personen 

med dess arbetsmiljö i och med att utvecklingen möjliggör självuppfyllelse och engagemang 

(Fletcher 2016, s. 2). Det är svårt att säga exakt vad en organisation ska göra för att bidra till 

den personliga utvecklingen men ett sätt kan vara att ge möjlighet att ägna sig åt det som är 

viktigt för denne. Resultatet av denna studie visar att alla utom en anser att de anställdas flextid 

och möjlighet att anpassa gör att de får tid att ägna sig åt sina intressen. Personen som inte höll 

med förklarade att den stress som hon upplever på jobbet gör så att hon blir trött och inte orkar 

med så mycket på sin fritid. I offentlig sektor upplever många anställda, främst kvinnor, att de 

har en i hög grad stor arbetsbelastning (Arbetsgivarverket 2016, s. 16). Effektivitetskravet 

ställer krav på att offentligt anställda ska jobba enkelt, snabbt och billigt 

(Värdegrundsdelegationen 2014, s. 15) vilket kan vara en bidragande faktor till den höga 

arbetsbelastningen. Denna studie visar att de flesta tycker att de får tid till aktiviteter utanför 

arbetet men det är negativt att inte alla gör det. 

 

Kompetensutveckling på arbetet var lättare för deltagarna att definiera och denna studie visar 

att utveckling är en av de faktorer som motiverar de anställda mest. Att människor är aktiva och 

utvecklingsorienterade varelser som är naturligt benägna att vilja utvecklas för att uppnå större 

självkänsla och dela med sig av sig själva är en förutsättning inom SDT (Deci & Ryan 2000B, 

s. 229). Denna förutsättning och bild av människan stämmer bra med min personliga bild 

samtidigt som det stämmer med resultatet av den här studien. Deltagarna förklarade att det finns 

mycket att lära sig och de får gå utbildningar eller önska nya arbetsuppgifter. Detta visar på ett 

inre driv hos de anställda som organisationen genom kompetensutvecklingen kan ta tillvara på.  

 

När det finns ett inre driv att göra något är den inre motivationen hög. Det visar på ett personligt 

aktivt engagemang där man agerar för att man själv vill (Deci & Ryan 2000a, s. 71-72). Det 

kan jämföras med att beteendet har integrerats som är den mest långtgående typen av 

internaliserad extern reglering. Det inträffar när regleringarna fullt ut är assimilerade med ens 

egna värden och behov (Deci & Ryan 2000a, s. 73). Eftersom ett av de grundläggande behoven 

är kompetens (Deci & Ryan 2000b, s. 229) är det viktigt för organisationer att tillgodose detta. 

Deltagarna förklarade att det finns stora möjligheter till kompetensutveckling och när 

organisationen kan tillgodose det har de tagit tillvara på de anställdas inre motivation. 

Integrering är en form av självbestämmande motivation. Enligt SDT är det ett av de mest 

effektiva sätten att öka de anställdas inre motivation till att arbeta (Deci & Ryan 2000b, s. 236).  
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7. Slutsatser 
 

I detta kapitel redogör jag för de slutsatser som kan göras av studiens resultat. Kapitlet börjar 

med att presentera studiens syfte och frågeställning igen som sedan besvaras. Utöver detta 

diskuteras även studiens sanningskriterier samt de samhälleliga etiska aspekter som berör 

motivationsteorin. Kapitlet avslutas därefter med förslag till framtida forskning.  

 

7.1 Slutsats och diskussion 
 

Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för betydelsen av de psykologiska belöningarna 

för motivationen hos anställda inom offentlig sektor. För att uppnå detta syfte har jag 

undersökt motivationen hos de anställda på Skatteverket. 

 

Frågeställningen som studien har besvarat 

Hur påverkar psykologiska belöningar motivationen hos anställda inom offentlig sektor? 

 

Att personalomsättningen inom offentlig sektor är så stor som 11 % är ett stort problem 

eftersom det kostar mycket pengar att anställa och lära upp ny personal (Richer et al, 2002, s. 

2089). Offentlig sektor har också krav på sig att vara effektivt eftersom det finansieras genom 

skattemedel (Värdegrundsdelegationen 2014, s. 15). Av den anledningen behövs forskning som 

ökar förståelsen för hur offentliga organisationer kan skapa miljöer där de anställda känner en 

hög inre motivation till att arbeta. Denna studie har visat att psykologiska belöningar är viktiga 

för att anställda i administrativa myndigheter inom offentlig sektor ska känna sig motiverade 

till att arbeta. Möjlighet att prestera, uppmärksamhet och erkännande, ansvar, inflytande och 

personlig utveckling har alla betydelse för motivationen på lite olika sätt. Att få arbeta 

självständigt, ta eget ansvar och kompetensutveckling har visat sig vara belöningar som har 

särskilt stor betydelse för motivationen. Förutom dessa har jag även definierat möjlighet att 

bidra som en belöning som också har stor betydelse för motivationen hos anställda inom 

administrativa myndigheter i offentlig sektor. Detta förklaras vidare i avsnitten nedan.  

 

Studien har därmed bidragit till forskningsområdet genom att förståelsen för betydelsen av de 

psykologiska belöningarna för motivationen hos anställda inom offentlig sektor har ökat. Den 

har bidragit med kunskap om offentliga organisationers särdrag samt vad dessa särdrag 

tillsammans med kunskap om psykologiska belöningar kan betyda för motivationen.  

 

7.1.1 Motivation inom offentlig sektor 

 
Det faktum att de undersökta psykologiska belöningarna skapar känslor som glädje, pigghet, 

stolthet och inspiration hos de anställda visar att de själva upplever ett värde av att utföra en 

uppgift som ger den här belöningen. När man har hittat värdet av en handling har man till större 

del internaliserat dess reglering och har accepterat den som sin egen i större grad (Deci & Ryan 

(2000b, s. 236). Detta leder i sin tur att handlingen blir mer självbestämd. Till att börja med har 

denna studie visat att när de anställda får eget ansvar att bestämma över sin egen dag kommer 

de vara mer motiverade till uppgifterna. Denna slutsats förklaras av SDT som menar att ju mer 

en person själv får bestämma desto mer inre motivation finns (Gagné & Deci 2005, s. 333-334).  
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Det som förklarar att psykologiska belöningarna ökar motivationen är alltså att de kan hjälpa 

personerna att hitta värdet av en handling. Det leder vidare till att när värdet av handlingen är 

identifierad har handlingen internaliserats till identifiering eller integrering som båda är former 

av internalisering där handlingarna är självbestämda (Gagné & Deci 2005, s. 334: Deci & Ryan 

2000b, s. 236). Det innebär för både anställda och ledningen i organisationer att dessa 

belöningar är betydande för att kunna internalisera en handling. Internaliseringen bidrar i sin 

tur till ökat engagemang. Det innebär också att forskning om psykologiska belöningar bör 

skiljas från finansiella belöningar vilket är ett intressant resultat. När en anställd gör något för 

att få en finansiell belöning så agerar man för att få belöningen och inget mer. Psykologiska 

belöningar kan däremot ge ett djupare värde och göra så att den anställde vill utföra själva 

handlingen, inte bara ta emot belöningen.  

 

 

7.1.2 Möjlighet att prestera 
 

Denna studie visar att det är centralt för anställda inom offentlig sektor att få känna sig 

kompetenta. Det skapar känslor som vakenhet och mer driv att få göra det som man är bra på 

och tycker är intressant vilket visar att det är betydande för motivationen. Det stämmer överens 

med SDT:s teori om att kompetens är ett grundläggande behov (Deci & Ryan 2000b, s. 229). 

Det kunde däremot identifieras vissa mindre saker, främst administrativa uppgifter, som de 

upplever stör deras arbete. Dessa är ett resultat av det effektivitetskrav som föreligger inom 

offentlig sektor och det faktum att de upplevs som onödiga visar att de påverkar motivationen 

negativt. Av det kan man dra slutsatsen att om dessa störningsmoment i arbetet blir för många 

kommer de påverka känslan de anställda har för sitt arbete och när motivationen sänks kommer 

även resultaten av arbetet sjunka. Det gäller därför för ledningen att hålla en dialog med de 

anställda för att försäkra sig om att de känner att de får använda sin kompetens. Motsatsen till 

vakenhet och driv som anställda känner vid möjlighet att prestera är ovilja och tröttnad vilka är 

känslor som både ledning och anställda vill undvika.  

 

7.1.3 Uppmärksamhet och erkännande 
 

Uppmärksamhet och erkännande är en form av inre belöning som kan stärka den positiva 

känslan de anställda får för sitt arbete. Att få uppmärksamhet för sina prestationer är roligt och 

skapar glädje. Tidigare studier har visat att feedback ökar den inre motivationen (Deci & Ryan 

2000b, s. 234) vilket också flera deltagare bekräftar. Denna studie visar däremot att det finns 

de som tycker att det är roligt att få uppmärksamhet och erkännande men att det däremot inte 

är något som är absolut nödvändigt för att de ska vilja utföra sina arbetsuppgifter. Det innebär 

att för de personerna behövs något mer än uppmärksamhet och erkännande för andra för att de 

ska bli inre motiverade till att arbeta. Därför är det inte självklart att belöning i form av endast 

uppmärksamhet och erkännande är något som krävs för att motivera anställda i offentlig sektor. 

Feys et al. (2013, s. 492) beskriver att uppmärksamhet och erkännande av de anställda är något 

som får mer och mer uppmärksamhet samtidigt som det blir mer och mer viktigt. Denna studie 

har däremot bidragit med kunskap om att det inte är det viktigaste för de anställda inom offentlig 

sektor. Det faktum att ingen tycker att det är negativt heller visar också att det inte på något sätt 

skadar och därför är det något som offentliga organisationer som har krav på sig att hålla nere 

kostnaderna ändå tjänar på att använda sig av i form av gladare anställda. Uppmärksamhet och 

erkännande i kombination med någon annan belöning, exempelvis möjligheten att få bidra eller 

prestera, är något som då kan ge mer effekt.  
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7.1.4 Ansvar 
 

Att få ansvar som belöning har visat sig vara önskvärt av en del samtidigt som det kan innebära 

negativa faktorer såsom stress och oönskade uppgifter. Dessa bidrar i sin tur till en negativ 

känsla som i sin tur minskar den inre motivationen till uppgiften. Det som istället är önskvärt 

med ansvar är utmaningen det innebär. Det som har visat sig ha än mer betydelse för 

motivationen var möjligheten till eget ansvar.  

 

Något som visades väldigt tydligt i denna studie var att eget ansvar var en av de viktigaste 

faktorerna för att de anställda ska känna sig motiverade i arbetet. I studien har deltagarna stora 

möjligheter att arbeta självständigt och får själva bestämma över sina dagar. Detta bekräftar 

teorin om att ju mer självbestämmande som föreligger desto högre inre motivation ger det 

(Gagné & Deci 2005, s. 333-334). När det kommer till inflytande, vilket diskuteras mer i nästa 

avsnitt, visar denna studie att möjligheten att påverka i stora beslut är små. Slutsatsen blir därför 

att det är ännu viktigare för offentliga organisationer att ge de anställda möjligheten att få 

bestämma över saker som de faktiskt kan bestämma över, såsom deras dagar eller 

arbetsuppgifter, för att behålla de anställdas motivation. Eget ansvar över arbetsuppgifterna blir 

därmed en belöning som har stor positiv påverkan på motivationen hos anställda inom offentlig 

sektor.  

 

7.1.5 Inflytande  
 

När det gäller inflytande har denna studie visat att med tanke på alla de regler och principer 

offentliga verksamheter måste förhålla sig till blir de väldigt toppstyrda organisationer där de 

stora besluten kommer långt uppifrån. De anställda har därmed inte mycket 

påverkansmöjligheter vid stora beslut som tas. Resultatet visar att det finns de som tycker att 

det är frustrerande och det inverkar därmed negativt på motivationen när de inte får inflytande, 

samtidigt kan alla inte kan vara med och bestämma. För offentliga organisationer som styrs av 

många lagar och principer kan man dra slutsatsen att det är svårt att ge inflytande till alla men 

då blir det desto viktigare att de anställda faktiskt får vara med och ta det egna ansvaret för 

arbetet som har beskrivits i avsnittet ovan. Utan den möjligheten finns ingen känsla av kontroll 

över sin situation vilket påverkar motivationen negativt. Studien bidrar därmed med kunskap 

om att även offentligt anställda behöver få känna att de kan påverka deras situation och eftersom 

offentliga organisationer generellt är mer toppstyrda krävs det att de jobbar på ett sätt så att de 

anställda inte känner sig överkörda. Eftersom behovet av inflytande finns blir det viktigt att de 

anställda får känna att någon lyssnar på dem.  

 

7.1.6 Personlig utveckling 
 

Studien visar att det är viktigt med personlig utveckling men att det kan vara svårt att greppa. 

Eftersom det är svårt att greppa kan det också vara svårt för organisationen att tillgodose de 

önskemål de anställda har. Av den anledningen krävs det att chefer och anställda har en dialog 

om vad som är viktigt för varje person, annars är det svårt för arbetsgivaren att veta hur de ska 

agera. Det innebär för arbetsgivaren att det är viktigt att bjuda in till samtal för att tillsammans 

prata om hur personen behöver utvecklas. För den anställde innebär det att det är viktigt att vara 

öppen med vad man har för önskemål. Det som har visat sig särskilt betydande är att det är 

viktigt att organisationen erbjuder möjlighet till kompetensutveckling. 
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Detta har visat sig vara en faktor som har mycket stor betydelse för motivationen. Att de 

anställda vill ha kompetensutveckling överensstämmer med SDT:s bild av människor som 

utvecklingsorienterade varelser (Deci & Ryan 2000B, s. 229) och för organisationer är det 

centralt att kunna ta tillvara på det här inneboende drivet. Offentlig sektor är stort och innefattar 

många verksamhetsområden. Det finns därmed många olika områden att inrikta sig mot vilket 

gör det lättare att tillgodose behovet av utveckling. Förutsättningarna för detta är därför goda 

inom offentlig sektor. Ett inre driv visar på hög motivation där man gör något för att man själv 

vill det. Av den anledningen har kompetensutveckling därför en mycket stor betydelse för 

motivationen.  

 

7.1.7 Möjlighet att bidra 
 

Förutom de psykologiska belöningar som denna studie har fokuserat på har jag även identifierat 

möjlighet att bidra som ytterligare en viktig belöning som gör att de anställda känner glädje och 

mening med att jobba. Tidigare studier har visat att anställda i offentlig sektor värderar att få 

bidra till samhället. Resultatet i denna studie visar att de anställda i administrativa myndigheter 

inom offentlig sektor vill veta att deras arbete gör skillnad och att det motiverar dem att arbeta 

när de vet vad effekten av det blir. Detta innebär för organisationen att när de kan visa vad 

effekterna av de anställdas arbete blir ökar de anställdas inre motivation. Det är ett särskilt 

intressant resultat av studien eftersom den här möjligheten är särskilt utmärkande för offentlig 

sektor där syftet med verksamheterna är att fördela välstånd och leverera varor och tjänster 

istället för att generera vinst som är det huvudsakliga syftet med arbeten i privat sektor (IPSASB 

2010, s. 4). Möjligheten att jobbar för det allmänna är inte lika stor i privat sektor. Det visar 

därmed att just det är en viktig skillnad mellan privat och offentlig sektor som har betydelse för 

vad som motiverar de anställda.  

 
 

7.2 Praktiska implikationer 
 

Genom att undersöka hur de anställda ser på psykologiska belöningar och dess betydelse för 

motivationen och sedan koppla ihop det med teorin har denna studie inte bara bidragit till 

forskningen utan den har också ett praktiskt bidrag.  

 

Problemet med hög personalomsättning är i första hand ett problem för organisationerna som 

måste anställa och lära upp nya anställda vilket är kostsamt och ineffektivt. I andra hand är det 

ett problem för chefer och anställda inom de offentliga organisationerna där många inte vill 

jobba kvar.  

 

I denna studie har jag styrkt att det är viktigt med psykologiska belöningar för att motivationen 

för arbetet ska finnas. Det handlar främst om att ge de anställda möjligheten att arbeta 

självständigt utan för mycket kontroll för att de ska få känna att de kontrollerar sin situation. 

Vidare behöver de anställda få möjligheten till utveckling, känna att deras kompetens kommer 

till användning samt att det de gör bidrar med något större. Mina rekommendationer är därför, 

främst för offentlig sektor i helhet och chefer, att aktivt jobba med dessa belöningar.    

 

För offentlig sektor i helhet betyder den ökade kunskapen att de bättre kan ta tillvara på de 

mänskliga resurserna som de har tillgängliga vilket ökar effektiviteten och minskar kostnaderna 

för organisationerna. För chefer har studien identifierat verktyg som de kan arbeta med för att 

möjliggöra högre inre motivation som i sin tur leder till engagemang och delaktighet från de 
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anställda. För de anställda i offentlig sektor bidrar studien med kunskap om hur arbetsmiljön 

kan förbättras så att de kan trivas och må bra på jobbet.  

 

 

7.3 Samhälleliga etiska aspekter 
 

Som forskare är det viktigt att fundera över vad studiens resultat får för konsekvenser i ett större 

sammanhang. Det valda området kan ha betydelse på flera sätt i samhället och man kan se på 

saken från olika perspektiv.  

 

Den kontext som den här studien har studerat, det vill säga offentlig sektor, är relevant och 

viktig utifrån ett etiskt samhällsperspektiv. Offentlig sektor omfattar ungefär en tredjedel av 

Sveriges sysselsatta och därför är det ett område som berör väldigt många människor. Med 

tanke på att verksamheterna också finansieras med skatter så blir frågan om hur våra offentliga 

verksamheter hanteras en fråga som berör alla. Våra skattepengar tas om hand bättre om vi kan 

skapa offentliga organisationer där de anställda är motiverade och där kompetensen bevaras. 

Det ligger alltså i allas intresse, inte bara de som arbetar där, att utveckla våra offentliga 

verksamheter. Att öka kunskapen och förståelsen för dessa verksamheter är ett första steg för 

att sedan kunna utveckla dem. Konsekvenserna för samhället blir då en ökad välfärd där 

resurserna tas hand om på ett bättre sätt.  

 

En annan etisk aspekt av forskningsfrågan är huruvida det är moraliskt rätt att använda kunskap 

om människors inre för att uppnå organisatoriska mål. Man kan på ett sätt se det som att det är 

en sorts utnyttjande av människors sinnen för att få de anställda att bete sig enligt 

organisationens önskemål och att människor manipuleras att göra på vissa sätt. Samtidigt mår 

man som anställd bättre när man är motiverad till att gå till jobbet och känner att man trivs med 

sitt arbete istället för att man känner att jobbet är ett måste som man enbart går till för att få lön.  

 

Eftersom man inom SDT förklarar människan som anpassningsbar och naturligt benägen att 

engagera sig i intressanta aktiviteter samt sociala tillfällen ligger det även i den enskildes 

intresse att aktiviteterna är självbestämda och inre motiverade. Det gynnar därför både 

organisationen och den enskilde att lära sig om internalisering och integrering av likväl 

personliga som organisatoriska mål.  

 

 

 

7.4 Studiens sanningskriterier 

 
Inom den kvantitativa forskningstraditionen har begreppet reliabilitet och validitet ganska 

bestämda innebörder till skillnad mot den i den kvalitativa forskningstraditionen. Inom den 

kvalitativa forskningstraditionen finns lite olika synsätt på sanningskriterierna (Svensson & 

Starrin 1996, s. 209). Guba & Lincoln (1994, s. 114) föreslår att kvalitativa studier ska bedömas 

utifrån andra kriterier än dem som kvantitativa forskare använder sig av. De nämner 

trovärdighet och äkthet som de mest grundläggande kriterierna och mitt fokus är kriterierna om 

trovärdighet eftersom de är mest relevanta i denna studie. Trovärdighet kan delas in i fyra 

delkriterier som är: 

 

Tillförlitlighet 
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Tillförlitlighet motsvarar intern validitet i kvantitativ forskning (Guba & Lincoln 1994, s. 114). 

Att skapa tillförlitlighet i studier betyder att man har säkerställt att forskningen har utförts i 

enlighet med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som är en 

del av det som har studerats för att säkerställa att jag som forskare har uppfattat de deltagarna 

säger rätt (Bryman & Bell 2007, s. 411). Samtliga deltagare i studien har fått ta del av det 

empiriska kapitlet för att kontrollera att jag har tolkat och återberättat deras tankar korrekt. 

Genom att göra denna respondentvalidering har jag sett till att öka trovärdigheten i studien då 

de har fått möjlighet att korrigera eventuella missförstånd. Det faktum att jag har gjort den här 

studien ensam skulle kunna minska tillförlitligheten eftersom jag ensam har sammanfattat 

materialet. Av den anledningen var det ännu viktigare att låta deltagarna läsa igenom materialet 

för att undvika felaktigheter. Det insamlade materialet har också spelats in för att jag inte ska 

förlita mig på att minnas rätt eller att göra anteckningar under intervjun vilket också ökar 

möjligheten att återberätta korrekt.  

 

Överförbarhet 

Detta motsvaras av extern validitet (Guba & Lincoln 1994, s. 114) och handlar om att redogöra 

fylliga detaljer av det som är en del av det man studerar (Bryman & Bell 2007, s. 413). I en 

kvalitativ studie är ett fåtal individer med liknande egenskaper relevanta. Det gör att det unika 

i varje person är i fokus vilket bidrar till en begränsning att göra resultatet överförbart till en 

annan kontext. Genom noga beskrivning av denna specifika kontext kommer dock chanserna 

öka för en möjlig överförbarhet i en liknande studie.  

 

Det har inte gått att göra några djupare beskrivningar av de deltagare som har varit med i studien 

eftersom jag då skulle förstöra deras anonymitet. Det är en nackdel med tillvägagångssättet men 

däremot har jag kunnat beskriva Skatteverket som fallorganisation på ett fylligt sätt, vilket kan 

anses vara viktigare. Deltagarna är alla unika individer med egna världsbilder medan 

Skatteverket är den kontext där de verkar. Genom att beskriva hur organisationen ser ut, vad 

myndigheten har för uppdrag samt vad de har för mål ökar studiens överförbarhet till andra 

organisationer i offentlig sektor. Att även på ett uttömmande sätt beskriva den empiriska grund 

som studien bygger på gör studien mer överförbar.  

 

Pålitlighet 

Pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet (Guba & Lincoln 1994, s. 114). Det innebär att det 

krävs att man skapar en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman & 

Bell 2007, s. 414). Genom att i metodkapitlet beskriva i detalj hur studien gått till har jag skapat 

en transparens och pålitlighet för studiens resultat. Två av de personer jag har intervjuat jobbar 

på samma avdelning som mig och de andra jobbar nära mig. Det innebär att jag har en personlig 

relation med alla, även om den är större med vissa än andra, eftersom vi exempelvis fikar och 

äter lunch tillsammans. Dessa relationer har givetvis påverkan på hur deltagarna dels ställer sig 

till att delta men också hur de svarar på frågorna. Av den anledningen har jag fokuserat på att 

presentera ännu mer detaljer. Exempel på det är att jag har beskrivit min förförståelse och min 

egen bakgrund i fallet, presenterat intervjuguiden, beskrivit intervjuernas längd och upplevda 

känsla samt hur jag valt ut deltagarna. Det har jag gjort för att studiens tillvägagångssätt ska 

vara så transparent som möjligt och därmed mer pålitligt. Det är däremot viktigt att påpeka att 

eftersom deltagarna har en personlig relation till mig som forskare kan deras svar bli mer 

utförliga eller så kan det bli tvärtom- att de inte vågar vara helt ärliga. Som jag nämnt tidigare 

i studien har jag genom att försäkra dem anonymitet och förklara syftet med studien försökt öka 

chanserna för att få så ärliga berättelser som möjligt.  
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Styrka och bekräfta 

Detta är en motsvarighet till objektivitet (Guba & Lincoln 1994, s. 114) och innebär att 

forskaren försöker säkerställa att inte medvetet låta personliga värderingar påverka studien 

(Bryman & Bell 2007, s. 414). Jag har reflekterat över och presenterat min egen förförståelse 

som är god eftersom jag själv är anställd i samma organisation. Att vara helt objektiv är omöjligt 

och inte heller önskvärt utan förförståelsen är värdefull för att förstå den miljö som deltagarna 

finns i. Däremot har jag hela tiden försökt att agera utan egna värderingar, speciellt under 

intervjuerna och analysen av empirin. Jag har låtit deltagarna berätta fritt ut an att lägga orden 

i deras mun eller ställa ledande frågor och jag har ställt mycket följdfrågor för att få personerna 

att berätta så mycket som möjligt. På så sätt har jag inte behövt göra någon tolkning för att 

förstå vad de menar utan kan analysera materialet utifrån deras egna ord.  

 

7.5 Begränsningar och förslag till framtida studier 
 

I denna studie har det uppdagats att behovet av eget ansvar och självständigt arbete har stor 

betydelse för motivationen. Med det vill jag lyfta fram just att få förtroendet med eget ansvar 

är väsentligt för motivationen, speciellt inom offentlig sektor där inflytandet i större frågor är 

lågt. Eftersom det var ett intressant resultat av studien är det något som jag vill rekommendera 

att fortsätta studera och ta reda på mer om. En begränsning med denna studie är att den har 

fokuserat på en organisation inom offentlig sektor. Det kan därför var intressant att undersöka 

hur det ligger till med eget ansvar och självständigt arbete i andra organisationer i offentlig 

sektor. Man skulle exempelvis kunna göra en jämförande studie mellan Skatteverket och någon 

annan verksamhet. Denna studie begränsas också till att utföras på ett ställe i landet, en mindre 

stad i Norrland. Genom att utföra en studie i olika delar av landet kan man få reda på om det 

kan finnas regionala skillnader, exempelvis med anledning av antal arbetstillfällen på orten eller 

annat som kan ha inverkan på motivationen.  

 

Även kompetensutveckling visade sig vara något som är en viktig motivationsfaktor. Vidare 

forskning skulle kunna fokusera på just kompetensutveckling för att uppnå en djupare kunskap 

om dess betydelse. 

 

Denna studie har utförts från de anställdas perspektiv och har utgått från att ta reda på mer om 

deras upplevelser av vad som motiverar. Detta är det första steget för att få en ökad förståelse. 

Förståelsen skulle kunna fördjupas genom att se på saken från chefernas perspektiv. På så sätt 

kan man få reda på hur cheferna ser på saken och hur de jobbar med kunskapen. Genom vidare 

forskning i området, där fler verksamheter samt andra aspekter på motivation inkluderas kan en 

mer allmän förståelse skapas. 

 

Jag anser att forskning om motivation i offentlig sektor är betydelsefull för att bättre kunna ta 

till vara de mänskliga resurserna. Därför finns det behov av såväl djupare som bredare forskning 

i området. Motivationsforskning inom offentlig sektor kan därmed utvecklas för att få veta mer 

om hur man ska hantera de utmaningar som verksamheter i offentlig sektor står inför.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

- Kan du börja med att presentera dig själv (namn, ålder, utbildning m.m.)? 

- Vilken roll har du i organisationen, vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Hur länge har du arbetat på Skatteverket? 

- Berätta vad det var som gjorde att du började jobba på Skatteverket? 

Allmänna frågor om motivation och belöning 
- Berätta om dina tankar om vad som motiverar dig i ditt arbete? 

- Vad krävs för att du ska trivas bra på jobbet?   

- Vad är belöningar för dig?  

- Tycker du att belöningar är viktigt? Varför/Varför inte? 

- Vad gör du när du känner bristande motivation? 

- Vid tillfällen där motivationen brister- vad kan det bero på? 

Kontrollerat eller självbestämt beteende 
- Kan du beskriva gårdagens arbetsdag? Är det en typisk arbetsdag? 

- Hur planeras din arbetsdag? Vem är involverad i planeringen? 

- På vilket sätt känner du att du har möjlighet att arbeta självständigt på jobbet? 

- Upplever du att ditt arbete kontrolleras av andra? På vilket sätt? 

 
Belöningar 
 

Möjlighet att prestera 
- Hur anser du att du ska få tid till att jobba med de arbetsuppgifter du är bra på och 

tycker är intressant? Upplever du att du tilldelas den här tiden? 

- Beskriv en händelse när du själv kände att du gjorde ett bra jobb? Vad var det som var 

bra med det?  

- Hur ska tiden under arbetsdagen optimeras för att du ska ha tillräckligt med tid för 

dina arbetsuppgifter?  

- Känner du att din kompetens kommer till användning?  

- När du får arbetsuppgifter som du känner att du är bra på och som du gillar, hur får det 

dig att känna? 

 

Uppmärksamhet och erkännande  
- På vilket sätt uppmärksammas dina prestationer i arbetet? Vilka är det som 

uppmärksammar dem? 

- Berätta om när du brukar få erkännande från dina chefer? När får du erkännande från 

dina kollegor?  

- Tycker du att ledningen/anställda på myndigheten är bra på att ge erkännande och 

uppmärksamhet?  

- Hur känns det när du blir uppmärksammad? 

- Hur känns det när du inte blir uppmärksammad för ditt arbete? 
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Ansvar 
- Har du någon gång blivit tilldelad mer ansvar för ett visst område? Kan du berätta om 

situationen? Var det något speciellt som gjorde att du tilldelades ansvaret? 

- Hur värderar du eget ansvar? 

- Hur får det dig att känna när du blir tilldelad mer ansvar? Är det något som du 

eftersträvar? 

 

Inflytande 
- På vilket sätt har du möjlighet att påverka din arbetssituation? 

- Förklara vad inflytande innebär för dig?  

- Hur får du som anställd möjlighet att vara med och bestämma i viktiga beslut?  

- På vilket sätt får du vara med och påverka/ge förslag? Hur tas det emot? 

- Hur känns det när du har inflytande? Hur känns det när du inte har det? 

 

Personlig utveckling 
- Berätta om hur din roll på myndigheten har utvecklats under tiden du har jobbat där? 

- Förklara vad personlig utveckling betyder för dig? Är det viktigt för dig med personlig 

utveckling? Varför? 

- Finns det möjlighet till kompetensutveckling på myndigheten? På vilket sätt? 

- Hur prioriteras din fritid och egna intressen av myndigheten?  

- Hur upplever du att möjligheterna till att utvecklas, inte bara arbetsmässigt utan också 

personligt, på Skatteverket är?  

- Vad får personlig utveckling dig att känna? Uppskattar du personlig utveckling?  

 

Avslutande frågor 
1. Är det något annat du vill tillägga? 

 
 


