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Sammanfattning 
Den svenska urbaniseringen har medfört att cirka hälften av kommunerna i Sverige krymper i 

befolkningsantal. Detta har inneburit utmaningar och svårigheter för de krympande kommunerna att 

hitta den kompetens som krävs för att kunna utföra de tjänster de är ålagda att erbjuda sina medborgare. 

Syftet med denna rapport var att undersöka varför medarbetare inom inlandskommun X väljer att 

påbörja, fortsätta och eventuella avsikter till att avsluta sin anställning. Genom att intervjua 

medarbetare inom bristyrken inom offentlig sektor framkom att arbetsmässiga faktorer såsom 

arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetssysslor i kombination med platsbundna faktorer såsom närhet 

till natur, jakt och friluftsliv bidrar till dessa intentioner.  
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Inledning 
I dagens konkurrensutsatta marknad har vikten av personal och dess kompetens blivit 
allt mer betydelsefull. Jacobsen och Thorsvik (2014) antyder att medarbetarna är en 
av de mest betydelsefulla byggstenar inom en organisation och att humankapitalet 
blivit en allt viktigare del inom den globaliserade marknaden. Numera ses 
humankapitalet som en stor konkurrensfaktor, vilket i hög grad avgör en organisations 
legitimitet och möjlighet till överlevnad. Trots detta är ekvationen långt ifrån enkel att 
få ihop. Enligt Arbetsförmedlingens prognos inför 2017 har arbetskraftsbristen ökat 
stadigt på senare år. Arbetsgivare inom offentlig- såväl som privat sektor upplever 
enligt undersökningar arbetskraftsbrist samt svårigheter att rekrytera in den personal 
som behövs. Arbetsförmedlingen uppger att denna brist har uppnått ett genomsnitt 
som är långt över tidigare historiska mätningar. Arbetskraftsbristen medför betydande 
problem inom den svenska arbetsmarknaden. Den offentliga sektorn uppges lida störst 
av denna utmaning. Prövningen uppges utgöra ett hinder för jobbtillväxten inom ett 
antal yrken inom offentlig sektor. Arbetskraftsbristen är störst gällande utbildad 
personal inom bristområden såsom pedagogisk verksamhet och sjukvård 
(Arbetsförmedlingen, 2017).  
 
I en rapport av Europeiska Socialfonden (2015) beskrivs kompetensbehovet i 
Västerbotten som utmanande. Arbetsmarknadens åldersavgångar uppges vara högre 
än andelen tillträdande arbetskraft. Urbaniseringen har det senaste decenniet gjort sig 
till känna så till vida att befolkningsantalet har minskat stadigt i Västerbottens inland. 
Till år 2020 beräknas det totala rekryteringsbehovet inom Västerbotten ligga på 39 
000 nya medarbetare. Detta är en hög siffra som inte beräknas motsvara utbudet på 
arbetskraft (Brandén, Forsgren, Holmström & Olsson-Spjut, 2011). För att 
Västerbottens län ska kunna utvecklas och stärka humankapitalet inför framtidens 
kompetensbehov krävs dels en ökning i arbetskraftsutbudet men också 
kompetensutvecklings satsningar (Europeiska Socialfonden, 2015).  
 
Bristen på arbetskraft påverkar samtliga inlandskommuner i Västerbottens län, inte 
minst inlandskommun X som upplevt påtagliga konsekvenser till följd av detta. 
Inlandskommun X är en mindre kommun med omkring 5000 invånare och cirka 500 
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anställda inom kommunen. Invånarantalet har dessutom minskat de senaste åren. 
Med bland annat över 200 utflyttade kommuninvånare under 2016 har den skrala 
befolkningsmängden påverkat inlandskommun X på olika sätt. De kommande 
pensionsavgångarna under de närmsta fem åren beräknas uppgå till cirka 20% inom 
inlandskommun X. Med en åldrande befolkning beräknas inte behovet av personal 
minska utan snarare öka främst inom branschen vård och omsorg. Därför behövs dessa 
tjänster fyllas genom inflyttning för kommunens framtida överlevnad (Årsredovisning, 
Inlandskommun X, 2016). En personalutvecklare inom inlandskommun X berättar att 
detta har medfört stora utmaningar (Personligt samtal, 23 mars 2017). Utannonserade 
tjänster får ett lågt antal sökande, den kompetens som eftersöks tillgodoses ibland inte 
vilket leder till kostsamma felrekryteringar och verksamheterna blir lidande (ibid).  
 
En fråga för verksamheter med liknande utmaningar är hur man motiverar redan 
befintlig personal att stanna kvar inom organisationen samt attraherar ny arbetskraft. 
I årtionden har medarbetares motiv till påbörjade anställning studerats, men det finns 
förhållandevis lite forskning inom området i mindre kommuner inom Västerbottens 
län. Eftersom motivation anses vara kulturellt betingat (Jacobsen och Thorsvik, 2014) 
finns därför ett behov av forskning rörande motivation till påbörjat-, avslutat- och 
fortsatt arbete inom de tiotal mindre kommuner inom Västerbottens inland. Denna 
studie bidrar med kunskap om medarbetarnas motivation till arbete inom 
inlandskommun X vilket är kunskap som skulle kunna användas inom 
kompetensförsörjningsarbete inom kommuner med liknande förutsättningar. 
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Syfte och frågeställning 
Denna studie syftar till att undersöka medarbetarnas motivation bakom sökt och 
fortsatt arbete hos inlandskommun X. De verksamhetsområden som avses undersökas 
är bristyrken inom kommunal verksamhet såsom vård och omsorg samt pedagogisk 
verksamhet. 
Studiens frågeställningar är: 

• Vilka faktorer har motiverat medarbetarna till att börja arbeta hos kommunen? 
• Vilka faktorer har motiverat medarbetarna till att stanna kvar hos kommunen? 
• Vilka faktorer påverkar medarbetarnas vilja/intention att avsluta sin 

anställning?  
 
 

Centrala begrepp och teorier 
I denna del beskrivs de centrala begrepp och teorier som använts som utgångspunkt 
för studien. De begreppen som presenteras är: bristyrken, motivation till arbete och 
push- och pull teori. Dessa begrepp är direkt eller indirekt centrala för studiens syfte 
och frågeställning.  
 
Bristyrken 
Med bristyrken avses yrken vilket råder underskott på arbetsmarknaden. Detta leder 
till svårigheter för arbetsgivaren att anställa den personal som efterfrågas 
(Arbetsförmedlingen, 2016). Enligt svenska nationalencyklopedin definieras 
begreppet enligt följande: “ Yrke i vilket det råder brist på utbildad arbetskraft och till 
vilket man därför försöker styra arbetslösa: 
bristyrkesutbildning” (Nationalencyklopedin, 2017). Det är ett begrepp som förändras 
över tid i och med att arbetsmarknaden förändras, samt varierar mellan olika 
geografiska lägen. Bristyrken i Sverige behöver exempelvis inte vara samma som 
bristyrken i andra länder. Enligt arbetsförmedlingens bedömning inför 2017 är 
följande yrkesområden skattade som bristyrken, i inbördes ordning: Pedagogiskt 
arbete, Bygg och anläggning, Tekniskt och naturvetenskapligt arbete, Data/IT samt 
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Hälso- och sjukvård (Arbetsförmedlingen, 2017). I denna uppsats representeras 
åsikter från yrkesområden inom Pedagogiskt arbete och samt Hälso- och sjukvård. 
  
Motivation till arbete 
Motivation är ett omtalat begrepp som omnämnts och definierats flertalet gånger inom 
tidigare forskning. Mathauer och Imhoff (2006) definierar det som en inre viljekraft 
som utvecklas inom en individ och influeras av kulturella faktorer, organisationer och 
strukturer i samhället. Hallberg (2010) beskriver att begreppet motivation används för 
att förklara människors beteende. Detta genom att olika motivationsteorier antas 
förklara våra beteenden och val i livet. I denna studie syftar ordet motivation till den 
inre drivkraften som får en individ att exempelvis anta ett jobberbjudande eller att 
avsluta sin anställning. 
 
Motivation har i flera arbetsrelaterade studier delats upp i inre motivation respektive 
yttre motivation (Chui, Luk & Tang 2002; Gagné & Deci 2005). Med inre motivation 
menas att individen motiveras att exempelvis utföra en arbetsuppgift på grund av att 
en inre tillfredsställelse uppnås. Det kan exempelvis vara tillfredsställelsen i att uppnå 
ett mål eller att utföra något som anses meningsfullt. Yttre motivation handlar istället 
om att motiveras av yttre belöningar såsom lön. Med detta menas att individen räknar 
med en belöning som inte handlar om tillfredsställelsen med den faktiska 
ansträngning eller arbetssyssla som utförts, utan snarare att belönas av andra faktorer 
(Gagné & Deci 2005). 
 
Jacobsen och Thorsvik (2014) skriver om en forskning som blivit utgångspunkt för 
flera motivationsstudier i flera länder. Denna utfördes av Herzberg (1959) och handlar 
om motivation inom arbetslivet. Det som framkom av studien var att de anställdas 
tillfredsställelse på sin arbetsplats var nära knutet till arbetsuppgifterna och dess 
karaktär. Däremot visade studien att vantrivsel inte nödvändigtvis beror på motsatsen, 
det vill säga att individen inte skulle trivas med sina arbetsuppgifter. Herzberg fann 
däremot att vantrivseln var kopplad till något annat, nämligen faktorer inom 
arbetsmiljön. Herzberg (1959) kallade de faktorer som fick individer att trivas för 
motivationsfaktorer och faktorerna som ledde till vantrivsel benämndes som 
hygienfaktorer. 
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Det Herzberg (1959) skriver fram som motivationsfaktorer var: varierande, 
intressanta, utmanande arbetsuppgifter, upplevt ansvar och kontroll över 
arbetsuppgifter, feedback och erkännande, tillfredsställelse över att göra ett bra jobb, 
avancemang och känslan av utveckling. 
De som klassas som hygienfaktorer är: företagets personalpolitik och administrativa 
system, ledning och dess kompetens, relationerna mellan ledning och medarbetare, 
arbetsvillkor kring arbetsuppgifter, lön, status, arbetstrygghet samt faktorer inom 
arbetet som går ut över fritid och privatliv (Ibid). 
 
Push- och Pull teorin 
De faktorer som påverkar en individ i valet att flytta från sin geografiska bostadsort 
kan delas in i push- och pull faktorer. Denna teori myntades av Lee (1966) och utgick 
från orsaker till migrationsmönster. Lee beskrev push- faktorer som negativa, som 
skapar en motvilja till att bo kvar på ett ställe. Pull- faktorn beskrev författaren som en 
positiv drivande egenskap som får människor att vilja flytta till en geografisk plats. 
Teorin har under åren kompletterats genom att definiera ytterligare dimensioner till 
push- respektive pull faktorernas betydelse och innebörd. Push- faktorer är 
nödvändigtvis inte något negativt, utan kan tvärtom vara positiva. Teorin har 
utvecklats till att handla om balansen mellan de två faktorernas positiva aspekter. 
Enligt Östman (2011) innebär push- faktorer vad som påverkar en persons vilja till att 
flytta från sin bostadsort och pull- faktorer i sin tur innebär faktorer som fungerar som 
tilldragande till en fysisk plats, dvs faktorer som attraherar en person att flytta till en 
geografisk plats. Även om det finns många orsaker till utflyttning enligt Holdsworth, 
Finney, Marshall och Norman (2013) att de flesta väljer att flytta på grund av familje-, 
arbets- eller utbildnings-skäl. 
 
Push- och pull faktorer kan enligt Östman (2011) delas in i tre övergripande kategorier: 
kulturella, ekonomiska och miljömässiga faktorer. De ekonomiska motiven är mest 
förekommande Pull- faktorer och handlar om möjlighet till materiella behov såsom 
arbete och bostad. Dessa tillgodoser försörjning och ökar livsvillkoren för en individ 
vilket kan verka som tilldragande faktorer för ett land eller stad (Eurostat 2000). 
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Kulturella motiv till att flytta eller stanna kvar på en geografisk plats handlar om 
kulturella, sociala, religiösa eller politiska faktorer. Ett exempel kan tillexempel vara 
konflikter eller motsättningar mellan sociala grupper och räknas då som en push- 
faktor (Östman 2011). Det kulturella motivet kan också vara en push- faktor om en 
individ exempelvis flyttar för sociala skäl som gemenskap eller familjeskäl. Detta 
beskrivs av Holdsworth m.fl. (2013) som en av de vanligaste skälen till att flytta. 
Den miljömässiga faktorn handlar enligt Östman (2011) om miljön, omgivningen och 
klimatet. Denne kan likväl handla om en push- faktor såväl som en pull- faktor. En 
pull- faktor kan exempelvis vara en naturkatastrof eller dåligt upplevt klimat. En push- 
faktor kan kontradiktoriskt vara ett gott upplevt klimat eller en omgivning, natur eller 
samhälle som motsvarar individens önskemål. 
 
 

Tidigare forskning 
I denna del presenteras tidigare forskning. Denna del delas upp i tre delar som 
representerar varje frågeställning som ställts i denna studie. Dessa delar är: faktorer 
till påbörjad anställning, faktorer till fortsatt anställning och faktorer till uppsägning. 
Inom varje del finns det ett inledande avsnitt som presenterar motivationsteorier 
eftersom detta är direkt centralt för syfte och frågeställning. Som komplement 
presenteras tidigare forskning om push- och pull faktorer. 
 
Faktorer till påbörjad anställning 
Chapman, Uggerslev, Carroll, Piasention och Jones (2005) skriver om en 
litteraturstudie gällande attraktionskraft till ett företag, det vill säga vilka faktorer som 
anses tilldragande och betydelsefulla för att attrahera personal. Den faktorn som 
visade sig vara av störst vikt var en god uppfattning av arbetsmiljön samt ett gott rykte 
och anseende inom organisationen. Det som var viktigast inom arbetsmiljön var en 
god social arbetsmiljö, omväxlande och intressanta arbetsuppgifter, goda 
utvecklingsmöjligheter och en upplevd frihet i arbetet. Ployhart (2006) samt Avery och 
Mckay (2006) förklarar även att arbetsmiljön och dess rykte är en viktig ingrediens för 
att attrahera nya medarbetare till en organisation. Abimola och Kocak (2007) bygger 
vidare på detta resonemang. I deras intervjustudie från Storbritannien framkom att 
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det var av stor vikt att marknadsföra och vårda sitt varumärke som arbetsgivare. De 
föreslog att god marknadsföring börjar hos medarbetarna och att organisationer kan 
vinna nya medarbetare genom att upprätthålla ett gott rykte av organisationen.  
 
Chapman m.fl. (2005) beskriver också att den som rekryterar var mindre viktig för 
attraktionskraften. Det som däremot ansågs viktigt var vad denne person förmedlade 
om arbetet och organisationen. Det viktiga var att informationen stämmer överens 
med den sökandes önskemål samt att det skall förmedlas gott om information om 
arbetet och dess villkor. Känslan av upplevd personlig passform beskrevs också som 
en viktig faktor, samt att personen känner att sina kompetenser kommer till 
användning. Lön angavs även som en viktig faktor, dock mest inom branscher där den 
monetära belöningen varierade kraftigt. Samt denne beskrevs som mindre 
betydelsefull än upplevelsen av en god upplevd arbetsmiljö (Ibid). 
 
Enligt Lundholm, Garvill, Malmberg och Westins studie (2004) är det vanligaste 
motivet till flytt inom nordiska länder sociala motiv sett till den totala befolkningen. 
Författarna beskriver även att de allra flesta flyttar på grund av sociala relationer som 
exempelvis familjesituation eller att flytta närmare sina vänner. Detta kan exempelvis 
bero på en separation eller att en individ inlett ett förhållande och vill bo tillsammans. 
Enligt en svensk intervjustudie utförd på individer som flyttat till Göteborg visar att ett 
motiv till flytt var att tillgodose känslomässiga behov av nöjen och fritidsintressen 
(Vilhelmsson och Thulin, 2015). För de som flyttade från landsbygden till storstaden 
bestod detta behov exempelvis av kultur- och nöjesliv eftersom stadskärnan bjöd på 
ett större utbud av aktiviteter. För de som valt att flytta från stadskärnan och ut till 
landsbygden så handlade deras drivkraft istället om att komma nära natur och 
friluftsliv. Många av dem uppger att de ville flytta tillbaka till en plats som påminner 
dem om barndomen (ibid).  
 
Faktorer till önskad fortsatt anställning 
Intentionen att stanna kvar på ett arbete är ett mindre utforskat område inom 
vetenskaplig forskning än intentionen att säga upp sig. Det har dock nämnts i tidigare 
forskning som motsatsen till intentionen att säga upp sig (Cohen, 1998; Morrison, 
1997; Mobley, Griffeth, Hand & Meglino, 1979). Herzberg (1959) antyder dock att de 
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faktorer som påverkar en persons vilja att säga upp sig inte är detsamma som påverkar 
viljan att stanna kvar på sitt nuvarande arbete, detsamma kommer Shen, Cox och 
Mcbride fram till i sin litteraturstudie från 2004. Nedan presenteras en modell som 
tillämpats för att förklara orsaken bakom varför en medarbetare väljer att stanna kvar 
på sin arbetsplats, därefter presenteras push- och pull faktorer som förklarar varför en 
individ kan tänkas välja att stanna kvar på sin bostadsort.  
 
Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski och Erez 2001 skriver i sin litteraturstudie från 2001 
att en teori om inbäddning förklarar medarbetares drivkrafter och orsaker till att 
stanna kvar på en arbetsplats. Denna teori går ut på vilka relationer en medarbetare 
har till kollegor och andra inom en organisation, i vilken utsträckning denna anser sig 
passa in samt vad individen upplever att denne förlorar på att avsluta sin anställning 
och lämna arbetsplatsen (ibid). Den första delen av inbäddning kallar Mitchell m.fl. 
(2001) för kopplingar vilket är en individs informella och formella relationer till andra 
individer och grupper på arbetsplatsen och inom organisationen i stort. Desto fler 
sådana kopplingar en individ har inom en organisation desto större är sannolikheten 
att medarbetaren stannar kvar inom organisationen (Mitchell m.fl., 2001). Författarna 
understryker dock att vissa relationer kan vara viktigare än andra. Den andra delen 
inom inbäddning kallas för passform. Denna handlar om hur väl personen anser sig 
passa in i organisationen och med dess medarbetare. Detta handlar om hur väl 
personen känner sig professionellt och personligt anknuten. Det tredje och sista delen 
i inbäddningsteorin handlar om uppoffring och handlar om vad personen anser sig 
förlora både psykologiskt och materiellt. De materiella förmånerna kan enligt Mitchell 
m.fl. (2001) vara exempelvis lön och andra förmåner, medan de psykologiska 
förlusterna kan vara exempelvis förlust av sociala kontakter, intressanta varierande 
arbetsuppgifter, status och anställningstrygghet (ibid). 
 
Enkätstudier visar att ju längre en individ stannar på ett geografisk plats, desto mer 
benägna är de att stanna kvar (Lundholm m.fl. 2004; Fischer & Malmberg 2001). Detta 
tycks bero på den totala känslomässiga och ekonomiska investering en individ har 
gjort. Lundholm m.fl. (2004) skriver att de sociala relationer och nätverk är ett högre 
incitament än exempelvis en högre lön i en annan stad eller kommun. Sannolikheten 
är högre att stanna kvar på en plats om individen äger en bostad, har en hög grad av 
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familjeorientering, är gift och/eller har barn. Ett fast arbete räknas också som en 
trygghet som minskar sannolikheten att flytta (Fischer & Malmberg, 2001). 
 
Faktorer till att vilja avsluta sin nuvarande anställning 
Inom tidigare forskning finns flertalet teorier om varför en individ har intentionen att 
säga upp sin nuvarande anställning. Ett exempel på en övergripande teori om detta 
kallas Met expectations theory. Denna teori handlar om individers förväntningar på 
sitt arbete. Om denna förväntning inte uppfylls kan det leda till låg trivsel på 
arbetsplatsen samt kan leda till uppsägning eller en vilja att avsluta sin anställning 
(Porter & Steers, 1973; Wanous, Poland, Premack & Davis, 1992). Enligt en metaanalys 
(Griffeth, Hom & Gaertner, 2000) visade att den faktor som korrelerade högst med 
intentionen till uppsägning var låg upplevd jobbtillfredsställelse, det vill säga att 
individen ej trivs på sitt arbete. En påvisad faktor som påverkar jobbtillfredsställelsen 
negativt är en hög arbetsbörda och stress, detta korrelerar även med intentionen till 
uppsägning (Joseph, Ng, Koh & Ang, 2007; Griffeth m.fl., 2000) 
 
Enligt studier arbetar personal inom vård och omsorg ofta under stressiga 
förhållanden (Astvik & Melin, 2012; Tham 2007) Enligt en longitudinell studie av 
Brenner, Sörbom och Wallius (1985) gäller detta även pedagogisk verksamhet. 
Resurserna inom verksamheterna är små vilket leder till en underbemannad 
verksamhet med en stor arbetsbörda. Detta påverkar välbefinnandet vilket gör att 
risken för stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet blir högre. Det främsta 
anledningarna till uppsägning är bristen på en fungerande ledning, avsaknad av stöd 
från chefer och kollegor samt bristen på organisatoriskt och professionellt engagemang 
på arbetsplatsen i enlighet med Thams enkätstudie från 2007. Författaren skriver att 
personalen önskade större uppskattning från ledningen, att de skulle bli uppskattade 
och belönade för sina insatser samt önskade mer struktur på arbetet.  
 
Studier har visat att en annan faktor kan vara betydande för att en individ skall vilja 
avsluta sin anställning. Detta är monetära belöningar såsom lön och förmåner. Ett 
missnöje med lön och förmåner korrelerar med intention till uppsägning (Griffeth 
m.fl., 2000). Det har dock i tidigare studier diskuterats om det incitament i form av 
lön har mindre betydelse i branscher där det känslomässiga värdet av meningsfullhet 
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värderas högre. Vilket förekommer i branscher såsom vård och omsorg, men även 
inom förskola och skola. Detta i enlighet med Sharp (2008) som gjort en enkätstudie i 
Storbritannien som baseras på sjuksköterskor inom psykiatrin. Det som visade sig i 
studien var att sköterskorna motiverades mer av inre belöning i arbetet samt feedback 
från kollegor än monetära incitament såsom lön (Ibid). 
 
En liknande svensk longitudinell studie om jobbtillfredsställelse bland sjuksköterskor 
inom psykiatrin visade kontradiktoriskt att ett missnöje med lönen påverkade 
motivationen och tillfredsställelsen inom arbetet negativt (Holmberg, Sobis & 
Carlström, 2016). Det framkom i denna studie att lönen har en större inverkan på 
motivationen inom arbetet. Även om lön kan vara en motiverande faktor är det dock 
inte allt som behövs för att kvarhålla sin personal enligt tidigare forskning. Ryan och 
Deci (2000) beskriver att lön kan vara en tillfällig motivationsfaktor och att lönen 
måste öka i takt med förväntningar för att tillfredsställa och motivera sin personal att 
stanna kvar. Författarna beskriver att inre motivation är en mer långsiktig hållbar 
motivator. Den kan dock i samspel med andra faktorer utlösa en intention till 
uppsägning. 
 
Enligt Dorigo och Tobler (1983) kan anledningen till flytt från sin bostadsort variera. 
Författarna anger exempelvis: avsaknad av utbildningsmöjligheter, att individen anser 
att bostadsorten är för liten och en ekonomisk missgynnad situation som exempel på 
varför individer väljer att lämna sin bostadsort. Författarna anger även missnöje på 
arbetsplatsen som en bidragande faktor. Sammanfattningsvis beskriver författarna att 
faktorer som får individen att känna missnöje är de som bidrar till utflyttning (Ibid).  
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssätt och genomförande av denna studie. 
Överväganden som tagits under studiens gång presenteras och motiveras. De rubriker 
som presenteras i detta avsnitt är Kvalitativ studie, Urval, Utformandet av 
intervjumall, Pilotstudie, Genomförande av intervjuer, Bearbetning och analys samt 
Etik.   
 
Kvalitativ studie 
I samråd med uppdragsgivaren definierades syfte och frågeställning inom 
ämnesområdet. Under arbetets gång hade vi löpande kontakt med uppdragsgivaren 
för stöd, kompletterande uppgifter och samråd via telefon och mail.  
 
Valet att utföra en kvalitativ studie togs med utgångspunkt i syfte och frågeställning i 
enlighet med Bryman (2011). En kvalitativ metod ansågs som ett bra val då studien 
baseras på informanternas upplevelser och syftar till att på ett detaljerat sätt fånga 
upplevelser och åsikter på ett så verklighetstroget vis som möjligt. Bryman (2011) 
skriver att en kvalitativ metod syftar till att fånga en djupare förståelse av verkligheten, 
detta till skillnad från en kvantitativ metod som fokuserar på kvantifierbar numerisk 
data som skall vara generaliserbar över en större population (Bryman, 2011). Med en 
kvalitativ metod fångas alltså en djupare mer detaljrik bild av verkligheten, vilket är av 
vikt i denna studie då en djupare förståelse vill uppnås av informanternas kontext och 
åsikter. Detta val togs i åtanke med att kontexten är unik och skiljer sig från större 
städer, därför ansåg vi att en kvalitativ metod passar bättre för att detaljerat kunna 
beskriva informanternas upplevelser och att detta sedan skall kunna generaliseras till 
en liknande kontext. Detta då denna studie inte syftar till att överföras till större städer.  
 
Litteratursökning 
De begrepp och de inslag under rubriken “Tidigare forskning” har gett oss en djupare 
förståelse och stärkt våra förkunskaper rörande faktorer som kan vara av intresse för 
studien. De första veckorna av arbetet med studien ägnades åt litteratursökning och 
inläsning på relevanta artiklar, tidigare forskning och böcker inom studiens avsedda 
ämnesområde. Vi använde oss främst av databaser som EBSCOhost och Swepub, men 
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också sökmotorer som Umeå Universitetsbiblioteks digitala katalog och Google 
Scholar. För att preciseras sökningen till aktuella vetenskapliga artiklar användes filter 
såsom peer-reviewed och årtal för publicering. Sökorden som användes var: 
Arbetsmiljö, Förväntningar, Drivkraft, Motivation, Psykosocial arbetsmiljö, Push, 
Pull, Glesbygd med flera. Parallellt med litteratursökandet ägnades en del av tiden till 
syftesformulering för att avgränsa och specificera kärnan i ämnesområdet. När syftet 
formulerats inriktades litteratursöket på relevant forskning utifrån den frågeställning 
och specifika kontext som ligger som grund för denna studie. 
 
Urval 
För att skapa förståelse för medarbetarnas faktorer bakom sökt och fortsatt arbete 
inom bristyrken hos Inlandskommun X gjordes ett målinriktat urval (Bryman, 2011) i 
samråd med uppdragsgivaren. Initialt önskades informanter representerade från 
flertalet bristyrkesområden, exempelvis Anläggning, Data/It, Pedagogisk verksamhet 
samt Vård och omsorg. På grund utav avsaknad av samtycke från informanter inom 
andra bristyrkesområden utöver Vård- och omsorg samt Pedagogisk verksamhet har 
studien genomförts med informanter från dessa bristyrkesområden. Målet med 
urvalet var att få samtycke till intervjuer med åtta personer med en könsfördelning på 
50/50 varav fyra personer från vardera verksamhet. Önskvärt var att få kontakt med 
informanter som jobbat inom Inlandskommun X i ett till tre år. Antal yrkesverksamma 
år inom organisationen grundades på att vi ansåg att informanterna då skulle ha 
arbetat tillräckligt länge för att ha en god bild av organisationen och arbetets 
förutsättningar men också för att informanterna inte ska ha distanserat sig från 
arbetsmarknaden, dess utbud och villkor. Informanterna som medverkar i studien har 
arbetat minst ett och max fem år inom organisationen och arbetar inom Pedagogisk 
verksamhet eller Vård- och omsorg. Uppdragsgivaren tog initial kontakt med samtliga 
potentiella informanter. Löpande under tre veckor överlämnade Inlandskommun X 
kontaktuppgifter från informanter som tackat ja till deltagandet i studien som vi sedan 
kontaktades via mail (Bilaga 1). Mailet innehöll information rörande studien bland 
annat syfte, tidsåtgång, de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) 
samt kontaktuppgifter för tidsbokning.  
 



	 13	

De informanter som deltagit i studien är totalt åtta arbetstagare inom Inlandskommun 
X. Tre inom pedagogisk verksamhet och fem inom vård- och omsorg. Informanterna 
är mellan 24 och 51 år. Fem av de utvalda är kvinnor och tre av dem män. 
Informanterna har jobbat inom Inlandskommun X i ett till fem år.  
 
Utformandet av intervjumall 
Det utformades en semistrukturerad intervjumall (Bilaga 2) utefter inhämtad teori. 
Denna testades sedan genom en pilotstudie vilket enligt Bryman (2011) förbättrar 
trovärdigheten i resultatet. Utifrån syfte och frågeställning utformades 3 övergripande 
kategorier som grund till intervjumallen. Dessa kategorier var Motivation, Påbörjat 
arbete och Fortsatt arbete. Kategorierna valdes utifrån inhämtade teorier samt 
studiens frågeställning. Därefter utformades frågor i linje med nämnda kategorier. De 
frågor som valdes var av öppen karaktär samt följdes upp med följdfrågor. Genom att 
ställa öppna frågor får forskaren möjlighet att ta del av respondenternas egna 
skildringar, med deras egna ord. Det lämnar utrymme för oförutsedda svar och 
reaktioner. Samt att frågorna inte leder respondenterna in på någon specifik bana utan 
de kan tala fritt utifrån deras egna erfarenheter och idéer (ibid). Detta ansågs inom 
denna studie var fördelaktigt för att kunna minska risken att informanterna blev 
influerade av hur frågorna var ställda, samt att de själva mer eller mindre fick styra 
riktningen. Dock nämner Bryman (2011) om ett antal nackdelar med öppna frågor. 
Den främsta av dessa är att det blir tidsödande för forskaren att koda in svaren i teman. 
Detta eftersom de inte är givna på förhand (Ibid). Detta ansågs dock nödvändigt för att 
få en trovärdig datainsamling.  
 
Pilotstudie 
Frågorna testades genom en pilotintervju som tog cirka 40 minuter. Pilotintervjun 
transkriberades, tematiserades och analyserades utifrån analysmetoden som beskrivs 
senare i avsnittet “bearbetning och analys” för att kontrollera frågornas validitet. 
Därefter reviderades ett par frågor utifrån resultatet från pilotintervjun. Revideringen 
innebar förändrad meningsuppbyggnad samt formulering så att innebörden med 
frågan framkom på ett tydligt sätt. Med detta ville vi säkerställa validiteten i frågorna 
och undvika missförstånd. 
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Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna hölls via telefon, dels på grund av det geografiska avståndet, dels på grund 
av att tidsbokningen av intervjuerna skedde löpande under tre veckor. Intervjuerna 
inleddes med information rörande studien, samtyckeskrav, konfidentialitet, 
informantens rättigheter och tidsåtgång. Samtliga informanter gav sitt samtycke till 
medverkan och inspelning av samtalet. Intervjuerna varade mellan 20 till 40 minuter 
och under intervjuerna fördes anteckningar där fokus låg på att notera det som 
informanterna betonade. Innan samtalen avslutades repeterades för informanterna att 
de när som helst under studiens gång kan välja att avsluta sin medverkan samt 
säkerställande av att samtliga informanter hade kontaktuppgifter till oss.  
 
Intervjuerna skedde via telefon, dels på grund av det geografiska avståndet, dels på 
grund av att tidsbokning av intervjuer skedde löpande under tre veckor. Informanterna 
fick tillstånd från arbetsgivarens att förlägga intervjun under arbetstid samt bruka 
lokaler som lämpade sig för åtagandet. Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter och 
samtliga intervjuer spelades in efter samtycke. Under intervjuerna togs anteckningar 
som sedan användes tillsammans med transkriberade intervjuer vid analys av det 
empiriska datamaterialet.  
 
Bearbetning och analys 
Intervjuerna transkriberades och avidentifierades, sedan genomgick materialet en 
öppen kodning av samtalsledaren, med samtalsledaren menas den person som 
genomförde intervjun. Först kodas alla uttalanden till kategorier, vilket Rennstam och 
Wästerfors (2015) benämner som öppen kodning. De teman som återfanns i 
datamaterialet färgkodades och benämndes som arbetsmiljö, geografi, 
anställningsform, arbetsgivarvarumärke och monetära belöningar. Därefter valdes de 
mest centrala kategorierna utifrån materialet, vilket benämns som selektiv kodning 
(ibid). Kategorierna placerades in under de ovan nämnda teman och färgkodades 
därefter. Sedan utfördes en triangulering av materialet för att stärka validiteten i 
enlighet med Bryman (2011). Dels växlade vi material med varandra och utförde öppen 
och selektiv kodning, dels fick en utomstående individ ta del av det selektivt kodade 
materialet. Individen har valt att vara anonym men har dels tagit del av de teorier och 
tidigare forskning som återfinns i studien samt har en viss insyn i liknande 
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verksamheter. Individen färgkodade uttalandena och placerade dessa under fastställda 
teman. Efter kodningen och trianguleringen tolkades datamaterialet ihop med tidigare 
studier.  
 
Utifrån de uttalanden som vi ansåg vara meningsbärande, tematiseringen och 
huvudområdena i intervjumallen skrevs resultatet. Rubrikerna beskriver de 
huvudsakliga områden som informanterna skildrat under intervjuerna och delas in i 
tre övergripande rubriker. Dessa rubriker motsvarar de tre forskningsfrågorna i 
avsnittet “syfte och frågeställning”. Genom att inkludera flertalet citat stärks textens 
innebörd och informanternas uppfattning lyfts fram. 
 
Etik 
Genom studiens gång beaktades Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 
principer. Informanterna har underrättats om syftet till studien redan vid förfrågan 
om medverkan. Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör ett informerat samtycke ges 
inför en forskningsstudie. Detta för att uppfylla de etiska krav som fordras. Författarna 
beskriver även att risker och fördelar med deltagandet i studien bör meddelas innan 
ett frivilligt samtycke kan erfordras. På grund av denna etiska ståndpunkt valdes att 
informera om risker och fördelar samt utan påtryckningar erbjuda deltagarna att 
medverka i studien. De erbjöds även att avbryta sin medverkan närsomhelst under 
studiens gång. 
 
I enlighet med de forskningsetiska principerna, framtagna av Vetenskapsrådet (2002) 
har samtliga uppgifter som informanterna delgivit hanterats med hög grad av 
konfidentialitet. Det innebär att hantera personuppgifter med högsta 
försiktighetsåtgärder samt att informationen ej får utlämnas till tredje part. Dessutom 
användes informationen enbart till forskningssyfte och utlämnas inte till någon annan 
eller i ett annat syfte än forskning (ibid). 
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Metoddiskussion 
När syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som motiverat medarbetare till 
sökt- och fortsatt arbete blev valet av metod självklar. Vi ville göra en kvalitativ studie 
då det fångar upp en bred bild av informanternas upplevelser. Nackdelen med en 
kvalitativ studie är att urvalet blir begränsat av tid, inte bara vår egen tid men även 
informanternas tid. Hade vi istället valt att göra en kvantitativ studie hade urvalet 
kunnat vara större, dock utan garantier. Resultatet i sig hade kunnat visa på dess grad 
av statistisk signifikans men det hade inte kunnat fånga de nyanser och variationer i 
förhållande till kontexten som en kvalitativ studie gör.  
 
Då studiens uppdragsgivare har valt att vara anonym kan vi inte ge en utförlig 
beskrivning av organisationen, informanterna, dess förutsättningar och omgivning. 
Läsarens förståelse för kontexten begränsas men poängen, informanternas motivation 
till sökt och fortsatt arbete hos inlandskommun X, framkommer i studien. Eftersom 
anonymitet utlovades har åtgärder för att upprätthålla denna vidtagits. Efter mycket 
övervägande valde vi slutligen att inte koppla citaten i resultatavsnittet till 
informanterna. Med detta menas att informanternas citat inte ”namngavs” med 
informant 1, informant 2 och så vidare. Detta för att citaten skulle kunna 
sammankopplas skulle läsaren kunna förstå vem personen var om denne har 
anknytning till organisationen eller informanten. Vi har istället valt att använt citat 
från samtliga informanter. 
 
Rörande urvalet blev vi begränsade på grund av organisationens storlek men också vårt 
önskemål att arbetstagaren skulle max ha arbetat fem år och som minst ett år inom 
organisationen för att informanten skulle ha minnet om motivation nära till hands. Vi 
hade även hoppats på att ha en 50% könsfördelning bland informanterna för att kunna 
representera åsikter från båda könen på ett likvärdigt sätt. Detta blev inte verklighet 
då endast ett fåtal män samtyckte till studien. Vi hade även önskat en jämn fördelning 
mellan verksamhetsområdena men inte heller där uppfylldes samtyckeskravet. En 
anledning till detta skulle kunna vara att de som samtyckte motiverats av tanken och 
upplevde att de har något att bidraga till studien. Urvalet bestående av cirka 60% 
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kvinnor och cirka 40% män är vi nöjda med, hade vi riktat in oss på andra yrkesgrupper 
än just bristyrken hade fördelningen eventuellt kunnat se annorlunda ut.  
 
Valet att hålla intervjuerna per telefon uppkom efter vårt besök hos uppdragsgivaren. 
Vi blev informerade om att informanterna fått tillstånd att utföra intervjuerna under 
arbetstid och skulle anpassa tid för intervju utifrån informanternas schema. Därmed 
skulle tiderna för intervjuer inte kunna förläggas under 2-3 dagar som vi först hade 
tänkt. Syftet med att träffa informanterna för intervju var för att kunna uppfatta 
informantens kroppsspråk och betoningar. Det hade dels kunnat fördjupat vår 
förståelse för informanternas berättelser, dels kunnat ge oss möjlighet att ställa 
följdfrågor på svar som utifrån kroppsspråk uppfattats som viktigt för informanten. Då 
personliga intervjuer ej var möjligt valde vi att hålla intervjuerna per telefon istället. 
Samtliga intervjuer spelades in och vi satt både med under intervjun och antecknade, 
den ene ställde frågor och den andre hade som uppgift att kontrollera att utrustningen 
fungerade. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna som genomförts. Det delas in i tre 
övergripande delar som motsvarar varje forskningsfråga inom denna studie. Dessa 
avsnitt är: faktorer till önskad påbörjad anställning, faktorer till önskad fortsatt 
anställning samt faktorer till önskad avslutad anställning.  
 
Faktorer till önskad påbörjad anställning 
I detta avsnitt beskrivs de faktorer som påverkat medarbetarna i sitt val av arbetsplats. 
Faktorerna presenteras i fem teman, Geografiska- och sociala förutsättningar, Natur 
och friluftsliv, Anställningstrygghet samt Inblick i organisationen. 
 
Geografiska och sociala förutsättningar 

Samtliga av informanterna nämner de geografiska förutsättningarna som en 
betydande roll för deras drivkraft till att påbörja sin anställning inom inlandskommun 
X. Informanterna uppger olika faktorer som knyter dem till inlandskommun X eller 
bor så pass nära att det är möjligt att pendla till arbetet. Flera informanter uppger att 
deras partner eller närmaste familj bor inom kommunen vilket har påverkat 
informanterna i beslutet om val av arbetsplats. För de informanter som bor i en 
gränskommun var pendlingsavståndet en viktig faktor.  
 
Natur och friluftsliv 

Flertalet informanter har fritidsintressen inom natur och friluftsliv. Detta kan 
tillexempel vara jakt eller fiske. Några nämner inlandskommun X att erhålla en rik 
tillgång av natur och möjlighet till friluftsliv. Detta benämns vara en anledning till att 
ett antal informanter valt att bosätta sig i eller nära inlandskommun X men också valt 
att söka jobb hos kommunen.  
 
Anställningstrygghet 

Vid frågan varför informanterna valt att arbeta inom offentlig verksamhet istället för 
privat verksamhet svarade några att de upplevde att offentlig verksamhet har tryggare 
anställningar än hos en organisation inom privata sektorn. Vissa informanter uppger 
att de valde Inlandskommun X för att de visste att de skulle få en trygg anställning på 
en gång. Detta på grund av att de haft en praktikplats och fått erbjudande genom den. 
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En informant uttryckte sig som följande vid frågan om vad som påverkade dennes val 
av arbetsplats:  
 

“Jag visste att jag skulle kunna få jobb här. Det är egentligen främsta 
anledningen […] och sen för att jag trivdes och visste att jag tyckte om jobbet.”  

 
Dock uppger inte samtliga informanter att det fanns en upplevd anställningstrygghet 
till en början, utan snarare att de börjat arbeta som vikarier med en förhoppning om 
en tillsvidareanställning.  
 
Inblick i organisationen 

Merparten informanter uppger att de inte hade en tidigare föreställning om 
inlandskommun X som arbetsgivare. De som uppger att dom hade en föreställning 
rörande Inlandskommun X uppger att de praktiserat inom kommunen. Dessa 
informanter uppger att en av anledningarna till att de valde att börja arbeta inom 
verksamheten var att de haft en god upplevelse av arbetsplatsen sedan tidigare. En av 
informanterna uttrycker sig som sådant:  
 

“Jag hade gjort min praktik här och visste hur det funkade. Jag sökte hit för 
att de hade stort fokus på lärande“  

 
En annan informant uppger att denne hade kommit i kontakt med inlandskommun X 
inom hens tidigare arbete. Utifrån denna erfarenhet upplevde informanten att det 
fanns utmaningar i arbetssätt inom inlandskommun X och att detta hade attraherat 
hen till arbetsplatsen på grund av hens utmaningsdrivna natur.  
 
Faktorer till önskad fortsatt anställning 
I detta avsnitt beskrivs de faktorer som påverkat medarbetarna i sitt val att fortsätta 
sin anställning inom Inlandskommun X. Faktorerna presenteras i fem teman, Sociala 
drivkrafter och meningsfullhet, Socialt stöd, Arbetsrelationer, Arbetsuppgifter samt 
Familjesituation och anställningstrygghet.  
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Sociala drivkrafter och meningsfullhet 

Med den sociala drivkraften menas den sociala bit av arbete som präglas av interaktion 
med andra människor såsom kollegor, brukare/elever och chefer. Denna drivkraft till 
fortsatt anställning nämndes av samtliga informanter samt värderades högst av 
flertalet informanter när de ombads värdera nämnda motivationsfaktorer till fortsatt 
anställning.  
 
Dock tycks det finnas två beståndsdelar av denna drivkraft. Många beskrev den sociala 
biten som ett stöd av kollegor och chefer men också som en inre belöning/vilja att se 
elever/brukare utvecklas eller må bra på grund av det egna arbetet med dessa 
personer.  
En informant uttryckte sig såhär vid frågan vad som motiverar henne i arbetet: 
 

“Att jag känner motivation och glädje är dels att det man gjort har lett till 
något. Till exempel om jag lärt barnen något och man sedan hör att de pratar 
om det som jag lärt dem, det är givande för mig. Vi kollegor har ju lätt för att 
prata med varandra och reflektera mycket om hur det blev såhär och hur kan 
vi göra då för att det ska bli bättre. Vi är ju som en familj. Vi diskuterar och är 
ett stort stöd för varandra“ 

 
Socialt stöd 

Socialt stöd beskrivs som ovan nämnt av många som en drivkraft till fortsatt 
anställning. De som nämns som viktiga faktorer inom denna del är dels att ge och få 
feedback, men också att diskutera arbetsrelaterade tankar, problem och åsikter med 
varandra. De flesta beskrev att de upplever ett stöd från både chef och kollegor. Många 
beskrev att sin chef lyssnade och förstod sina anställda och deras problem, men att det 
sedan inte hände så mycket mer. Detta fenomen beskrevs av ett antal informanter som 
en ledningsfråga som handlar främst om resurser och/eller ledningens 
förutsättningar. En av informanterna uttryckte sig enligt följande: 
 

“Jo men jag tycker nog att jag blir lyssnad på. Cheferna har förståelse. Men 
sen tror jag att det är svårt att sätta sig in i någons jobb så. De har ju sina 
belastningar, ett tryck underifrån och ovanifrån och en pressad ekonomi. 
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Därför kan det vara svårt att göra någonting åt det. Jag blir hörd, men sen kan 
jag tycka att det inte händer så mycket” 

 
Arbetsrelationer 

Arbetsrelationer handlar om att känna att man som medarbetare och individ bidrar på 
sitt arbete och ser sina brukare/elever utvecklas tack vare sitt arbete. Detta var ett 
fenomen som beskrevs av informanterna inom både vård och omsorg och pedagogisk 
verksamhet. En av informanterna sade: 
 

“Den mänskliga kontakten är viktigast för mig, att man får tillbaka från dom 
man hjälper och ser att de uppskattar mig och mår bra tack vare mitt arbete” 
 

Flera informanter berättade att de upplevde att befolkningen i en mindre kommun 
generellt står närmare varandra socialt. Detta beskrevs av informanterna som både 
positivt och negativt. Informanterna som beskrev detta som positivt berättar att det 
blev en bättre gemenskap mellan varandra. 
 
Närheten beskrevs också som en nackdel av ett antal informanter. Detta på grund av 
att de upplevde att de aldrig var anonyma, samt att det lättare blir så att man 
identifieras till sitt arbete även på fritiden. 
 

“Det finns för och nackdelar med en liten kommun. Ibland så är den lilla 
kommunens känsla att man blir förknippad med sitt jobb, och man blir aldrig 
riktigt ledig, till exempel när jag går ut och handlar så då känner ju andra mig. 
Men i en större kommun så blir man mer anonym. Det kan väl vara en fördel 
ibland” 

 
Arbetsuppgifter 

Ett antal informanter beskrev hur arbetsuppgifterna med positiv karaktär har ett 
inflytande över deras motivation. Den sociala kontakten till elever och vårdtagare 
återgavs som den mest betydelsefulla motivationskällan till fortsatt arbete inom 
Inlandskommun X.  
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Ett antal informanter berättade att arbetsuppgifterna var betydelsefulla i valet att 
fortsätta sin anställning hos Inlandskommun X. Dessa informanter beskrev 
arbetsuppgifterna som utmanande, varierande, intresseväckande och givande. De allra 
flesta beskrev den sociala kontakten till elever och kunder som den mest betydelsefulla 
anledningen till fortsatt arbete. De arbetsuppgifter som beskrevs som mest 
intresseväckande och givande av många var som i ovan nämnd kategori, den sociala 
kontakten till elever och brukare.  
 
Några av informanterna talade om utmaningen i arbetet som något positivt. Med detta 
tycktes menas att ställas inför oväntade utmanande situationer och lösa dem efter eget 
bevåg. En informant uttryckte sig som sådant vid frågan vad som motiverade hen i sitt 
arbete: 
 

”Alla utmaningar som man får varje dag för att få ihop elevgruppen och hitta 
nya lärosätt. Man vet aldrig hur det kommer att bli med ett nytt ämne och så. 
Jag har inte jobbat så länge, så man får testa sig fram och det är kul” 

 
Denna drivkraft verkade vara individuell då somliga beskrev sig som utmaningsdrivna 
och andra tyckte att detta var mindre viktigt i sitt arbete. Däremot nämnde de flesta 
informanter att varierande arbetsuppgifter ansågs som positiva. Med detta tycktes 
menas att göra olika arbetsuppgifter samt att var dag inte behövde se likadan ut.  
 
Familjesituation och anställningstrygghet 

För de informanter som var mindre angelägna om att arbeta kvar inom 
inlandskommun X verkade det finnas två huvudsakliga anledningar till att de stannar 
kvar för tillfället Några nämnde att de hade familjemedlemmar i kommunen och att 
det därför inte kunde/ville flytta. En annan orsak var även anställningstryggheten med 
en tillsvidareanställning, samt det geografiska läget.  
 
Faktorer till önskad avslutad anställning 
I detta avsnitt beskrivs de faktorer som påverkat medarbetarnas önskan att avsluta sin 
anställning inom Inlandskommun X. Faktorerna presenteras i tre teman, 
Arbetsbelastning och stress, Monetära belöningar samt Struktur på arbetet. 
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Arbetsbelastning och stress 

En anledning till att informanterna funderade på att avsluta sin anställning var att 
arbetsbelastningen ansågs hög eller till och med orimlig. En informant uttryckte sig 
som sådant: 
 

“Vi räcker ju som inte till, man kan inte vara överallt. Vi vet ju att situationen 
är såhär, men man blir jättepåverkad och känner att man vill fara hem ibland 
och att man inte vill jobba med det här. [...] man blir ju stressad. Man börjar 
svettas och blir trött och slut och man blir ju också snarstucken tillslut. Man 
blir ju tillslut eftersom veckan går tröttare och tröttare och får mindre 
tålamod. Men det är ju det att alla vi har ju haft hjärtrusningar” 
 

Som framgår i citatet ovan var stress i arbetslivet förekommande för en del 
informanter. Detta påverkade dem på många sätt och var en anledning till att några 
ville avsluta sin anställning. Anledningen till den upplevda höga arbetsbelastningen 
beskrevs på olika sätt och berodde bland annat på: en underbemannad verksamhet, en 
upplevd för stor arbetsbörda/barngrupp samt en ostrukturerad verksamhet. Några av 
informanterna beskrev också att arbetsbördan var högre än de förväntat sig innan de 
antog arbetet och att detta gav upphov till besvikelse.  
 
Monetära belöningar  

En annan anledning till att informanterna övervägde att avsluta sin anställning var 
upplevelsen av låga monetära belöningar. Detta var dels en fråga om lön för utfört 
arbete, men även upplevelsen att det ekonomiska gick före verksamhetens och 
personalens behov. En informant uttryckte sig som följande på frågan om vad som 
kunde förbättras:  
 

“Att värdera den sociala biten högre än ekonomin. För det är ju det det handlar 
om, att det är den ekonomiska biten som värderas högst i alla lägen [...] , alltså 
att de måste ju värna om både arbetstagarna och barnen och det görs inte som 
vi skulle önska som det är just nu” 
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Informanten beskriver vidare att denne upplever att kvalité och hälsa blir lidande på 
grund av bristande resurser.  
 
Det finns även andra monetära värden som beskrivs som ej uppfyllda. Somliga 
informanter pendlar i dagsläget till arbetet. Detta uppger dem medför att de lägger ner 
tid och resurser på att ta sig till jobbet. På grund av detta uppges viljan att fortsätta 
anställningen att minska. En informant uttryckte sig såhär: 
 

“Jag har ju inga planer på att flytta till [...], och då måste man ju göra något 
för att det ska vara attraktivt att pendla för att kunna behålla sin personal. Där 
tänker jag att de är dåliga på att göra något som gör att det lönar sig att pendla“ 

 
I övrigt berättar vissa informanter att det i dagsläget inte får ersättning i tid eller 
pengar för att underlätta möjligheten till att pendla.  
 
Struktur på arbetet 

En annan faktor som beskrevs medföra vantrivsel var strukturen på arbetet, eller 
snarare avsaknaden av struktur. Det beskrivs av somliga att det finns bristande 
struktur vad gäller rutiner, samt att den höga personalomsättningen bidrar till detta. 
En informant uttryckte sig såhär: 
 

“Här är det mer rörigt och det byts mycket folk, finns som ingen struktur och 
grund att utgå ifrån. Det är så ostrukturerat att det finns ingen plan och det 
blir som inga lösningar på problemen som man har. Man får som inget svar“ 

 
Detta beskrevs av många som en ledningsfråga med en bristande uppbyggd struktur 
med få resurser. Denna kategori beskrevs även i sin tur påverka arbetsbördan negativt.  
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Analys 
I denna del analyseras och jämförs resultatet i studien med tidigare forskning. 
Analysen delas upp i tre delar utifrån de tre övergripande delar som går att finna i 
resultatet. 
 
Faktorer till önskad påbörjad anställning 
Enligt informanternas utsagor kan urskiljas generella faktorer till att antaga ett 
jobberbjudande och därmed påbörja en anställning inom inlandskommun X. Dessa 
faktorer är: geografiska förutsättningar, natur och friluftsliv, anställningstrygghet och 
en tidigare god bild av inlandskommun X. Inom tidigare  forskning återfinns liknande 
fynd. Enligt Chapman m.fl. studie (2005) tillskrivs en god kännedom om arbetsmiljön 
som största faktorn till antaget jobberbjudande. Flertalet av informanterna inom 
denna studie kände inte till inlandskommun X innan antaget jobberbjudande, men för 
de som hade praktiserat där sedan tidigare var just denna kännedom om arbetsplatsen 
en bidragande faktor till att de antog arbete inom inlandskommun X. Precis som 
författarna fann i studien var en god social arbetsmiljö och intressanta arbetsuppgifter 
det som informanterna ansåg viktigast. Lön var även en aspekt som Chapman m.fl. 
(2005) tog upp i sin studie som en viktig faktor till antaget jobberbjudande. Detta är 
inget som framkom som en motiverande faktor till påbörjad anställning i denna studie. 
En förklaring till detta skulle kunna vara som författarna poängterade att den 
monetära belöningen är mindre viktig inom branscher där lönen är mindre varierande.  
 
Andra motiverande faktorer till påbörjad anställning inom inlandskommun X verkar 
vara av mer platsbunden karaktär. De geografiska förutsättningar såsom närhet till 
vänner och familj är en faktor som frekvent nämnts av informanterna. Enligt 
Lundholm m.fl. studie (2004) är det sociala motivet den allra vanligaste orsaken till 
flytt inom norden. Precis som författarna förklarar nämnda orsaker såsom separation 
eller att två individer har ingått en relation och vill flytta ihop av informanterna. 
Vilhelmsson och Thulin (2015) beskrev även att individer har en tendens att välja 
geografisk bostadsort efter fritidsintressen och nöjen. Detta upptäcktes även i denna 
studie. Inom inlandskommun X tenderar dessa fritidsintressen vara mestadels jakt och 
fiske, men faktorer såsom närhet till lugnet i naturen nämns också. 
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Faktorer till önskad fortsatt anställning 
Enligt Herzberg (1959) finns vissa faktorer till fortsatt anställning som han kallar för 
motivatorer. De faktorer som framkom som motiverande till fortsatt anställning i 
denna studie var: socialt stöd från kollegor och meningsfulla arbetsrelationer, 
arbetsuppgifter, familjesituation och anställningstrygghet. Samtliga faktorer förutom 
familjesituation och anställningstrygghet stämmer överens med Herzbergs teori 
(1959) om motivatorer. Att de sistnämnda faktorerna inte stämmer överens med 
Herzbergs teori (1959) kan möjligtvis bero på att de var en motiverande faktorer till de 
som inte trivdes på arbetsplatsen.  
 
En annan teori som kan kopplas till resultatet till denna studie är inbäddningsteorin 
som Mitchell m.fl. (2001) skriver om i sin studie. Det första steget enligt denna teori 
benämns som kopplingar och handlar om relationer inom arbetet. Detta steg är en 
motiverande faktor som nämns av samtliga informanter inom denna studie. Det 
tycktes som om det finns en tudelad funktion och mening med de sociala relationerna 
för informanterna. Dels benämns vikten av stöd, men även den känslomässiga 
belöning av att känna att det arbete som utförts blir bra och medför något. Båda dessa 
kan benämnas som inre motivation enligt tidigare studier (Gagné & Deci, 2005). Detta 
eftersom det anses meningsfullt för individen att uppnå ett mål eller utföra en handling 
som är meningsfullt. Den andra delen i inbäddningsteorin passform handlar om hur 
väl individen anser sig passa in i organisationen. Utefter resultatet är denna punkt 
svårbedömd då detta inte framkom. Dock kan antas att informanterna anser sig passa 
in eftersom det beskriver relationen med sina kollegor och elever/brukare som positiv 
och motiverande. Dessutom kan tilläggas att de uppskattar arbetssysslorna och dess 
variation, vilket också kan tyda på att de anser sig passa in samt känner motivation och 
professionalitet inför sitt arbete. Den tredje och sista delen i inbäddningsteorin 
handlade om uppoffring där Mitchell m.fl. (2001) beskriver att en individ inte överger 
sin anställning om denna anser sig förlora antingen materiella eller psykologiska 
tillgångar. Detta upptäcks i denna studie när det framkommer att några personer 
stannar kvar i sin nuvarande anställning på grund av sin familjesituation eller 
anställningstrygghet. Detta på grund av att de värderar dessa faktorer högre än 
faktorer som exempelvis trivsel eller en högre lön. Detta tar även Lundholm m.fl. 
(2004) samt Fischer och Malmberg (2001) upp i sin forskning. Författarna beskriver 
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att en person är mindre benägen att flytta ifrån sin bostadsort då de äger en fastighet, 
har en stark familjeorientering och/eller har familj. 
 
Faktorer till önskad avslutad anställning 
De faktorer som framkommer som bidragande faktorer till att vilja avsluta sin 
anställning är: en hög arbetsbelastning och stress, låga monetära belöningar och en 
ostrukturerad verksamhet. Det som Herzberg nämner som faktorer som kan bidra till 
intentionen till uppsägning är bland annat: lön, arbetsbelastning och relation mellan 
medarbetare och ledning. Detta stämmer alltså väl överens med det som framkom i 
denna studie.  
 
En annan teori som kan kopplas till denna studie är Met expectations theory (Porter & 
Steers, 1973; Wanous m.fl., 1992). Författarna beskriver att om de föreliggande 
förväntningarna på ett arbete inte uppfylls är tendensen att vilja avsluta sin anställning 
högre. Informanterna i denna studie talar om att deras förväntningar på bland annat 
arbetsbörda och stress är av en betydande diskrepans mellan verkligheten som väntade 
dem. Informanterna berättar att detta gör dem besvikna och därför ville avsluta sin 
anställning. Studier har också blivit gjorda om den höga arbetsbelastning och den höga 
mängd stress som förekommer inom Vård- och omsorg och pedagogisk verksamhet 
(Tham, 2007; Brenner m.fl., 1985). En anledning till detta tycktes vara bristen på 
monetära resurser och personal i verksamheten. Båda dessa anledningar beskrivs av 
informanterna i denna studie, samt beskrivs som ett utvecklingsområde. Detta tycks 
även påverka strukturen i arbetet. Detta på grund av hög personalomsättning och brist 
på resurser inom HR och ledning för att kunna ta tag i problemen. 
 
Lön och andra monetära belöningar beskrivs också som en besvikelse och en anledning 
till att vilja lämna anställningen. Den monetära belöningen inom vård och omsorg och 
pedagogisk verksamhet har diskuterats i tidigare forskning, detta såsom Sharps studie 
från 2008 som pekar på att andra motiverande faktorer är viktigare för medarbetarna. 
Dessa faktorer är inre belöning samt feedback från kollegor. Även om detta nämns av 
informanterna framkom även att lönen är en viktig orsak till vantrivsel. Detta stämmer 
överens såväl som med Herzbergs teori (1959) om hygienfaktorer, såväl som med en 
svensk studie utförd på sjuksköterskor inom psykiatrin (Holmberg m.fl., 2016). 
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Holmberg m.fl.  studie från 2016 visar precis som i denna studie att lönen har en 
negativ effekt på motivationen om den upplevs för låg. 
 
 

Resultatdiskussion 
Inom denna del presenteras och diskuteras de övergripande resultat och slutsatser som 
dragits inom denna studie. Det föreslås även vilken vidare forskning som skulle kunna 
behövas inom området. 
 
I denna studie framkom att det finns ett flertal faktorer till varför en individ påbörjar 
en anställning, fortsätter sin anställning samt väljer eller vill avsluta den inom en 
inlandskommun. Som beskrivits i analysdelen har vi kopplat resultatet i denna studie 
till tidigare forskning. Den slutsats vi dragit är att faktorer inom arbetet inte kan 
förklara till fullo varför en individ väljer att påbörja, avsluta eller fortsätta sin 
anställning. Dessa teorier kan dock beskriva drivkraften hos individer till vis del då 
faktorer såsom arbetsmiljö, arbetsuppgifter, arbetsbelastning och stress framkom som 
bidragande faktorer till påbörjad, fortsatt och avslutad eller internerad avslutad 
anställning. För att helt och fullt förstå detta hos individer måste den geografiska 
platsen också tas i beaktning, det vill säga, push- och pull teorier. Detta var ett 
återkommande tema hos våra informanter och finns även beskrivet i tidigare 
forskning. Något som vi inte lyckats hitta är forskning där arbetsmotivation knutits 
samman med push- och pull teori. Detta utesluter dock inte att det inte finns, men 
troligtvis i begränsat antal. Detta medför en utvidgad kunskap som kan användas i 
rekryterings-, marknadsförings- och övergripande personalstrategier. 
 
Den lärdom som kan dras av denna studie är att det finns vissa faktorer som fungerar 
som attraktionsfaktorer samt faktorer som bidrar till att behålla sin personal inom en 
inlandskommun. Dessa kan arbetsgivare dra nytta av vid marknadsföring och 
rekrytering av ny personal. Exempelvis skulle marknadsföringen kunna rikta sig till en 
målgrupp som uppskattar jakt, fiske och friluftsliv. Detta eftersom det visat sig vara en 
drivkraft till att börja arbeta inom en inlandskommun. Exempelvis skulle 
jobbannonser annonseras via jägarförbund eller friluftsföreningar samt tryckas i 
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tidskrifter inom nämnda område. På detta sätt kan tänkas nå ut till en målgrupp som 
är intresserad av aktiviteter som erbjuds på orten.  
 
En annan viktig faktor för att attrahera fler medarbetare visade sig vara praktikplatser. 
På detta sätt får individer med rätt utbildning en inblick i organisationen och 
förhoppningsvis ett begynnande intresse för arbetsplatsen. På denna punkt kan tänkas 
att skapa fler praktikplatser samt organisera dem på så sätt att praktikanten får bästa 
möjliga bemötande och inblick i organisationen.  
Anställningstryggheten var även något som nämndes som en tilldragande faktor till 
organisationen. Detta kan även liknande organisationer tänka på i sin marknadsföring 
samt personalstrategi.  
  
Vad gäller faktorer som behåller sin personal till en inlandskommun framkom delvis 
sociala faktorer såsom socialt stöd och gemenskap med kollegor. Under denna punkt 
skulle kunna tänkas att organisationer tar till vara på gemenskapen och utvecklar 
tillfällen med teambuilding och gemenskap som är stärkande för sammanhållningen. 
Detta för att på ett långsiktigt plan kunna behålla sin personal.  
  
Arbetsuppgifterna var också en faktor till att informanterna i denna studie ville stanna. 
Varierande, utmanande, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter med nära 
anknytning till elever och vårdtagare togs upp. Detta skulle en arbetsgivare kunna se 
över och utveckla så det går i linje med önskvärda arbetsuppgifter som beskrevs ovan.  
  
I denna studie hittades tre anledningar till varför informanterna önskade avsluta sin 
anställning. Den första var arbetsmiljö och stress, vilket även kan sammankopplas till 
en dålig struktur på arbetet. För att undvika att förlora värdefull kompetens i 
organisationen anser vi att ledningen bör se över arbetsmiljön och stressen. 
Verksamheten bör vara tillräckligt bemannad, arbetet och dess rutiner vara tydliga och 
strukturerade. Detta för att kunna behålla fler medarbetare i organisationen. Slutligen 
framkom ytterligare anledning till att informanterna övervägde att avsluta sin 
anställning, upplevelsen att den monetära belöningen för utfört arbete var för låg. 
Informanterna kom här med förbättringsförslag såsom att öka lönen, att det 
exempelvis skulle kunna ingå i arbetstiden att pendla och liknande förmåner. Det 
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upplevdes som mindre motiverande att pendla om individerna inte upplevde att det 
lönade sig. Detta är självfallet något som kan vara värt för en arbetsgivare att tänka på. 
 
Vidare forskning 
Denna studie bidrar med individers anledningar till att antaga ett jobberbjudande, 
fortsätta sin anställning eller vilja avsluta sin anställning inom bristyrken inom en 
inlandskommun i Västerbotten. För att komplettera detta forskningsbidrag skulle vara 
av vikt att genomföra en studie om hur arbetsgivare inom offentlig sektor kan 
tillgodose dessa faktorer, det vill säga vilka arbetsmässiga och 
marknadsföringsåtgärder som kan vidtas för att tillgodose och uppfylla de behov som 
finns hos medarbetare inom liknande kommuner. 
 
 

Slutsats  
I denna studie framkom faktorer till individers vilja att påbörja, fortsätta och vilja 
avsluta en anställning inom en inlandskommun. Faktorer inom arbetet såsom 
arbetssysslor, arbetsmiljö och lön visade sig samverka med faktorer till den geografiska 
platsen såsom exempelvis familjesituation och intresse för jakt, fiske och friluftsliv. 
Dessa faktorer kan en arbetsgivare ha i åtanke vid planerande av 
kompetensförsörjningsåtgärder, marknadsföring och rekrytering. Detta för att på ett 
effektivt sätt kunna attrahera och behålla kompetens inom organisationen. 
 
 

Författardeklaration 
Upprättandet av en tydlig och strukturerad forskningsplan har legat som grund för 
uppsatsens arbets- och ansvarsfördelning. Författarna har genom god kommunikation 
delat upp arbetet likvärdigt mellan parterna löpande genom hela studien. Vid tillfällen 
av frånvaro på grund av sjukdom eller resa har arbetsfördelningen upprätthållits 
genom ”flextid”. Därav menar författarna att samarbetet har fungerat klanderfritt.  
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Bilaga 1 
 
Hej […],  
Vad kul att du vill ställa upp på intervju. 
Nedan hittar du information kring studien vi gör.  
Intervjun beräknas ta max 1h.  
Var god återkoppla med datum och tider som kan passa samt ett telefonnummer vi 
kan nå dig på.  
 
Syfte: Undersöka medarbetares drivkrafter och motivation till sökt och fortsatt arbete 
inom Inlandskommun X. 

Din roll: Bidra med din erfarenhet, vad som motiverade dig.  

Det är frivilligt att delta, du kan när som helst avbryta din medverkan.  

Allt som berättas kommer avidentifieras och göras anonymt. 

Allt material ska förvaras så att ingen utomstående kommer åt det. 

Rapporten kommer offentliggöras och finns att hämta i databaser för 
studentuppsatser. 

Samtlig information får endast brukas till forskning och får inte lämnas ut till tredje 
part. 

 
Var god kontakta Malin eller Lina vid frågor. 

Vi ser fram emot ditt deltagande.  
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Malin Larsson 
[Kontaktuppgifter] 
 
Lina Bäcklund  
[Kontaktuppgifter] 



	 36	

Bilaga 2 
 
Intervjumall 
 

v Syfte: Beskriva och analyser kommunalt anställdas drivkrafter och motiv till 
sökt och fortsatt arbete inom inlandskommun X. 

v Din roll: Bidra med din erfarenhet, motivations- och drivkrafter. 
v Frivilligt att delta, du kan när som helst avbryta din medverkan. 
v Allt som berättats kommer avidentifieras och göras anonymt. 
v Allt material förvaras oåtkomligt för utomstående. 
v Rapporten kommer offentliggöras och finns att hämta i databaser för 

studentuppsatser. 
v Samtlig information får endast brukas till forskning och får inte lämnas ut till 

tredje part. 
 
Intervjun tar ca 1 timme, tid för frågor på slutet. 
3 huvudområden: Motivation, Påbörja arbete, Fortsatt arbete 
 
Allmänt: 
●           Ålder 
●           Vart växte du upp?  
●           Föräldrar, universitetsutbildade? 
●           Intressen 
●           Utbildning - antal år 
●           Arbete, titel, offentlig/privat- antal år 

Motivation: 
●           Vad betyder motivation för dig? 
●           Vad motiverar dig i ditt arbete? 

○           Kollegor 
○           Chef 
○           Arbetsuppgifter 
○           Inflytande 
○           Karriärmöjligheter 
○           Livssituation 

●           Hur motiveras du av dina kollegor? 
●           Hur motiveras du av din chef? 
●           Vad tycker du är viktigt vid val av arbetsplats? 
●           Vad motiverade dig till att arbeta inom offentlig sektor? 
 

Sökt arbete hos inlandskommun X: 
●           Hur kom det sig att du sökte en tjänst hos inlandskommun X? 
•       Vad hade du för bild av Inlandskommun X innan du började jobba där?  
●           Vad var det som gjorde att du valde att tacka ja till tjänsten? 
●           Vad gjorde att du valde Inlandskommun X framför andra kommuner? 
 

Förutsättningar för fortsatt arbete hos Inlandskommun X: 
●           Avser du att fortsätta arbeta inom organisationen? 
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●           Vilka faktorer gör att du vill stanna kvar på Inlandskommun X? 
●           Finns det något specifikt som skulle kunna öka din motivation för fortsatt 

arbete inom Inlandskommun X? 
●           Finns det något som chef kan göra för att påverka motivation till fortsatt 

arbete inom Inlandskommun X?? 
○           Arbetsmiljö 
○           Arbetsuppgifter 
○           Arbetstider 
○           Ansvar 
○           Inflytande 
○           Fortbildningsmöjligheter 
○           Livssituation 
○           Intressen 

●           Finns det något som kollegorna kan göra för att påverka din motivation till 
fortsatt arbete inom Inlandskommun X? 

○           Se föregående. 
 

Avslutningsvis 
●           Har du något mer du vill tillägga? 
●           Har du några frågor? 
●           Tack så mycket för din medverkan. 

 
 


