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Förord 
Under resans gång har jag upptäckt att resultatet av ett uppsatsarbete verkligen inte enbart är 

författarens förtjänst. Även om jag lagt mycket tid och kraft på det som blivit slutresultatet är 

det ett antal personer som haft avgörande betydelse för denna uppsats och till vilka jag skulle 

vilja rikta ett varmt tack. Tack Karin, Ingrid och Stefan vid personalavdelningen vid Vännäs 

kommun, för att jag fått ta del av era insikter i utformningen av arbetet, samt för er hjälp att 

kontakta intervjupersonerna, eller empirin som det kallas på fackspråk. Ett stort tack även till 

chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen samt intervjupersonerna, vilka av naturliga 

skäl inte kommer att namnges. Tack Mikael för din hjälp med handledning och komponering 

av uppsatsen, och att du gjort detta på ett sätt som för mig varit greppbart och därigenom 

möjliggjort det att driva uppsatsprocessen framåt. 

  

	  

	  



 
 

Sammanfattning 
För att organisationer av idag ska kunna vara framgångsrika, och attrahera och 

behålla kompetent personal, är en viktig pusselbit att medarbetarna känner sig 

motiverade till sitt arbete. En definition av ordet motivation lyder: ”det som 

påverkar styrka, riktning och uthållighet i det mänskliga beteendet”. Ur ett 

organisationsperspektiv skulle det därför kunna vara av intresse att undersöka vad 

som påverkar motivationen, för att därmed kunna påverka medarbetarnas 

beteende. Vad är det då medarbetarna ser skapa motivation, och skiljer sig detta åt 

beroende på vilken driftsform verksamheten har (intraprenad eller icke-

intraprenad)? Intraprenad som driftsform förväntas påverka medarbetarnas 

delaktighet, arbetstillfredsställelse och utvecklingsmöjligheter. För att undersöka 

detta i offentlig sektor har intervjuer har genomförts i Vännäs kommun inom 

barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Medarbetare vid en 

arbetsenhet som drivs som intraprenad samt vid en enhet som inte drivs som 

intraprenad har intervjuats, för att undersöka just detta; vad de ser skapa 

motivation i arbetet. Resultatet utgörs av de bland respondenterna gemensamma 

uppfattningarna om vad som skapar motivation i arbetet. Vid såväl intraprenad- 

som icke-intraprenadenheten visade sig följande faktorer påverka motivationen: 

arbetets utformning, arbetskamrater, barnen, samt chef. Vad respondenterna vid 

intraprenadenheten nämner, till skillnad från respondenterna vid icke-intraprenad-

enheten, är en möjlighet att vara delaktig och påverka hur resurserna i verksam-

heten ska fördelas, samt att det bland medarbetarna finns gemensamma ledord 

som en grund till ett gemensamt förhållningssätt. En viss skillnad skulle därmed 

kunna skönjas i fråga om vad medarbetarna ser skapa motivation i arbetet 

arbetsenheterna emellan.  
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Inledning 
Vad var det som fick dig att hoppa upp ur sängen i morse med ett brett leende på läpparna när 

väckarklockan ringde? eller om det nu snarare var lite motigt att i mörkret sätta ner fötterna på 

det kalla sovrumsgolvet, vad kan det tänkas ha berott på? svaret är enkelt: motivation, eller 

kanske i det senare fallet, brist på sådan.   

Ordet motivation kommer från latinets ”movere” som betyder att skapa rörelse, och definieras 

i Nationalencyklopedin på följande sätt: ”de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål”. Denna definition innebär, att överallt där mänskligt beteende 

går att finna, finns det således motivation. Inom det motivationsteoretiska fältet har begreppet 

indelats dels i fråga om hög- låg- grad av motivation, men även i fråga om inre - och yttre 

motivation. Inre - och yttre motivation har i senare forskning kommit att utgöra ett aktuellt 

begrepp, och kommit att komplettera synen på motivation som någonting som inte bara 

definieras i kvantitet, utan även kvalitet. Motivation som av individen upplevs grundas på 

dennes fria vilja (inre motivation), antas främja kreativitet och välmående i större utsträckning 

än motivation beroende på yttre faktorer såsom lön och andra förmåner (yttre motivation). 

I dagens samhälle ökar konkurrensen om knappa resurser, och därmed kraven på 

organisationer att prestera inom såväl privat som offentlig sektor. I en allt mera kunskaps-

intensiv arbetsmarknad, där arbetsuppgifter tenderar att bli allt mera komplexa ligger det i 

organisationers intresse att kunna motivera sina anställa, för att därigenom vara attraktiva 

(Reynolds, 2011) och konkurrenskraftiga (Schou, 1992) arbetsgivare. I en organisations-

kontext är begreppet motivation av intresse eftersom i strävan att uppnå gemensamma mål 

krävs det att organisationsmedlemmarna fokuserar och riktar sitt beteende i avsedd riktning. 

  

År 2003 beslutade Kommunfullmäktige i Vännäs kommun att driftsformen intraprenad skulle 

införas inom utvalda enheter inom den kommunala verksamheten. En intraprenadverksamhet 

är en enhet med ekonomiskt ansvar för den egna verksamheten, och med utökade möjligheter 

för medarbetarna att påverka verksamhetens utformning och resursfördelning. Medarbetarna 

vid intraprenadverksamheten är ansvariga tillsammans med närmaste chef för att verksam-

heten har en budget i balans, samt att verksamheten uppfyller de åtaganden gällande hur 

verksamheten ska bedrivas, enligt det intraprenadavtal som reglerar åtaganden gentemot 

kommunen. Vid en verksamhet som inte bedrivs som intraprenad däremot, hanteras 



2 
 

budgetfrågor och frågor angående verksamhetens övergripande åtaganden av 

verksamhetschefen. 

Syftet med införandet av intraprenad som driftsform är att det förväntas leda till en 

organisationsutveckling och utveckling av arbetsmiljön. Ambitionen är att de anställda ska 

känna sig mera delaktiga, känna högre arbetstillfredsställelse och ges bättre utvecklings-

möjligheter jämfört med en verksamhet som inte drivs som intraprenad. Givet den inverkan 

motivation har på individens beteende, och de förväntningar som vilar på arbetsmiljö-

effekterna av intraprenad som driftsform, skulle det således kunna vara av intresse att 

undersöka vad i arbetssituationen som gör att medarbetare vid en intraprenad- respektive icke-

intraprenadverksamhet, känner sig motiverade i arbetet. För att undersöka detta har intervjuer 

med medarbetare vid en intraprenadenhet genomförts. Intervjuer har även genomförts med 

anställda från en icke-intraprenadenhet inom samma verksamhetsområde, för att erhålla ett 

jämförande perspektiv på vad som skapar motivation hos medarbetarna. 

Syfte 
att undersöka vad som skapar motivation bland medarbetare vid en intraprenad- respektive 

icke-intraprenadenhet. 

Teoretisk översikt 
Inom ämnet motivation finns en rad olika teorier. Motivationsteorierna har starka kopplingar 

till psykologin (Hedegaard Hein, 2012), och den definition av motivation som Holt (2012) 

använder sig av; ”det som påverkar riktning, styrka, och uthållighet i det mänskliga 

beteendet”, är inom psykologin en frekvent förekommande definition. Hedegaard Hein menar 

vidare, att inom psykologin i början på 1900- talet, så var naturvetenskapen och positivismen 

inspirationskällor inom det behaviouristiska forskningsfältet. Vissa typer av yttre stimulans 

ansågs kunna förklara vissa specifika beteenden, och varken kognitiva eller affektiva aspekter 

var i dessa sammanhang av intresse. Denna inriktning följdes av motivationsteorier med 

betoning på kognition (logiskt- rationellt nyttotänkande) som påverkansfaktorer av beteenden, 

för att sedan följas av den humanistiska psykologin under 1960- talet, där motivationsteorier 

som Maslows behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorteori härstammar ifrån (Hedegaard 

Hein, 2009). Hedegaard Hein (2009) använder sig av följande modell för att åskådliggöra det 

spektra av faktorer som påverkar motivation.  I modellen visas att förhållanden hos den 
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enskilda människan, förhållanden inom företaget, samt förhållanden i det omgivande 

samhället påverkar motivationen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 1, Hedegaard Hein (2012). Olika sätt att förklara motivation. 

Latham och Pinder (2005) tar liksom Hedegaard Hein upp den mångfald av teorier som 

förekommer på området, men fokuserar på forskningsfältet vid inledningen av 2000- talet. De 

motsättningar mellan skilda synsätt på motivation som Latham och Pinder (2005) menar 

kunde skönjas under 1900- talet, menar de minskar och de ser en tendens mot en helhetssyn 

där teorier kompletterar istället för konkurrerar med varandra. Genom detta ser de att 

förutsättningarna att förutsäga, förstå och påverka motivation på arbetsplatsen har ökat. 

Vidare ser de motivation som en psykologisk process, där interaktionen mellan individ och 

omgivning är central. Kontextens betydelse för motivationen framhåller de givits allt mera 

utrymme i forskningslitteraturen där omgivande kultur, arbetets utformning, och sam-

stämmighet mellan person och organisation ses vara av central betydelse.  

Hedegaard Hein (2009) menar att motivationsteorier traditionellt indelas i innehållsteorier och 

processteorier. Hon ser fokus i innehållsteorierna vara behov och drivkrafter hos individen 

och dess närmiljö som inverkar på ett visst beteende, medan fokus i processteorierna vara 

riktat mot att förklara varför och hur människan beter sig på ett visst sätt. Eftersom syftet med 

detta arbete är att förstå vad det är som respondenterna upplever påverkar deras motivation i 
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arbetssituationen, kommer fokus i denna teoretiska översikt att vara på innehållsteorier. De tre 

teorier som jag valt att beskriva i denna översikt är: Maslows behovshierarki, Herzbergs 

tvåfaktorteori, samt Hackman och Oldhams arbetsdesignteori. Dessa teorier beskriver behov 

och påverkansfaktorer för motivation. 

Maslows behovshierarki 
Abraham Maslow (1908-1970) var en amerikansk psykolog som ses som grundaren till den 

humanistiska psykologin (Hedegaard Hein, 2009). Hedegaard Hein menar att Maslows 

motivationsteori bygger på att människan har ett antal behov som den strävar efter att 

uppfylla. De behov som Maslow ser som aktiva, är de som individen ännu inte till fullo har 

uppnått. När ett behov är tillfredsställt fungerar det inte längre som en drivkraft för 

motivation, men det kan åter bli en drivkraft om behovet behöver tillfredsställas på nytt.  

Hedegaard Hein menar vidare att dessa behov menar Maslow är hierarkiskt ordnade, med de 

fysiologiska behoven som de mest grundläggande längst ner i hierarkin. Därefter kommer 

trygghetsbehov, behov av gemenskap, behov av gemenskap, behov av uppskattning, samt 

högst upp i hierarkin behovet av självförverkligande. 

Maslow menar att hos en individ där inget av de ovan nämnda behoven är tillfredsställda, 

kommer de grundläggande fysiologiska behoven (sömn, mat, dryck) att vara de som personen 

starkast strävar efter att tillfredsställa (Hedegaard Hein, 2009). När de fysiologiska behoven 

sedan är tillräckligt tillfredsställda kommer en ny uppsättning behov att fånga individens 

uppmärksamhet; behov av trygghet och säkerhet. I ett normalt fungerande samhälle menar 

Maslow att de grundläggande fysiologiska samt behoven av säkerhet och trygghet är 

uppfyllda, och att dessa då inte fungerar som aktiva motivatorer. Med fysiologiska-, 

trygghets- och säkerhetsbehoven uppfyllda kommer sedan behovet av att känna gemenskap att 

fungera som den aktiva motivatorn. Detta behov tillfredsställs genom att individen skapar 

tillhörighet till en social sammanslutning, till exempel en arbetsgrupp eller familj. Med de 

ovan nämnda behoven tillfredsställda kommer sedan behovet av uppskattning vara det som 

individen strävar efter att uppnå. Hedegaard Hein (2009) menar att Maslow delar in behovet 

av uppskattning i två dimensioner. Den ena dimensionen riktar sig mot individens självbild, 

där upplevd tillräcklighet och självrespekt inryms. Den andra dimensionen rör på vilket sätt 

andra personer visar individen uppskattning och respekt, genom till exempel erkännande och 

status. Om sedan behovet av uppskattning, tillsammans med de tidigare nämnda behoven är 

uppfyllda kommer individen att sträva efter att tillfredställa behovet att förverkliga sig själv. 
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Till skillnad från de övriga behoven är behovet av självförverkligande inte av sådan art att det 

upphör att existera om det tillfredsställs, utan kommer ändå att fortsätta fungera som 

motiverande drivkraft.  Nedan visas Maslows behovshierarki i formen av en pyramid. 

 

Figur 2. Maslows behovshierarki (Lindmark, Önnevik, 2006). 

Avslutningsvis menar Maslow att den motivation som styr individens beteende kan vara en 

kombination av de ovan nämnda behoven, och att de därför inte ska ses som varandra 

uteslutande (Hedegaard Hein, 2009). En handling kan vara riktad att uppfylla flera behov på 

samma gång, och ett behov behöver inte vara uppfyllt till etthundra procent innan ett behov på 

en högre nivå börjar fungera som motivator. Behoven menar Maslow är gemensamma för de 

flesta människor, men inte universella. Detta gäller även den hierarkiska ordningen i vilken de 

är inordnade, vilket innebär att avvikelser kan förekomma. 

Herzbergs tvåfaktorsteori 
Liksom i Maslows behovshierarki, utgör mänskliga behov en central beståndsdel i Frederick 

Irwing Herzbergs tvåfaktorsteori. Herzberg (1923-2000) var en amerikansk psykolog som 

intresserade sig för arbetets psykologi (Hedegaard Hein, 2009). Herzberg hade inledningsvis 

använt sig av kvantitativa metoder för att skapa kunskap om hur individen motiveras i en 

arbetskontext, men efter att ha inspirerats av John Flanagan och den critical-incident teknik 

som han utvecklat, övergick Herzberg till att använda sig av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer (Hedegaard Hein, 2009). Critical- incident tekniken hade Flanagan utvecklat som 

ett verktyg att välja ut lämpliga kandidater till armén. Den innebar att respondenten fick ge 

exempel på kritiska händelser i tjänsten, för att sedan reflektera djupare över händelsen. 

Herzberg kom att använda sig av denna teknik för att undersöka motivation hos anställda. 

Genom att använda sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer fick respondenterna 
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identifiera tillfällen när arbetstillfredsställelsen varit högre eller lägre än vanligt. Sedan ställde 

Herzberg kompletterande frågor om vilka faktorer som respondenten uppfattade påverkade 

dessa variationer, samt vilken inverkan arbetstillfredsställelsen haft på arbetsinsatsen. Det är 

genom resultat från intervjuer med detta tillvägagångssätt som Herzberg sedan utarbetar 

teorin om motivations- och hygienfaktorer. Hedegard Hein (2009) beskriver att Herzberg med 

hygienfaktorer avser de faktorer som omger själva arbetet, och med motivationsfaktorer avser 

faktorer mera direkt förbundna med vad arbetet består i att göra. Herzberg kom fram till 

följande hygienfaktorer: företagspolitik, ledning, lön, interpersonella relationer, 

arbetsförhållanden, utvecklingsmöjligheter, privata faktorer, status samt anställningstrygghet. 

Motivationsfaktorerna fann han utgöras av prestation, bekräftelse, själva arbetet, ansvar samt 

befordran. Vidare beskriver Hedegaard Hein att Herzberg ser hygienfaktorerna i större 

utsträckning förebygger missnöje än att skapar hög arbetstillfredsställelse, medan förhållandet 

är det omvända när det gäller motivationsfaktorerna. 

Tabell 1. Herzbergs motivations- hygienfaktorer (Hedegaard Hein, 2012) 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 
Företagspolitik 

Ledning 

Lön 

Interpersonella relationer 

Arbetsförhållanden 

Utvecklingsmöjligheter 

Privata faktorer 

Status 

Anställningstrygghet 

Prestation 

Bekräftelse 

Själva arbetet 

Ansvar 

Befordran 

 

Dessa faktorer ser Herzberg vara förbundna med två typer av mänskliga behov. En typ av 

behov kommer av människans fysiologiska natur, och handlar om att tillgodose behovet av 

värme, mat, och säkerhet, och uppfylls till större delen av hygienfaktorerna i den vänstra 

kolumnen ovan. Den andra typen av behov menar Herzberg kommer ur människans unika 

natur och en strävan efter att prestera och utvecklas, och uppfylls genom motivations-

faktorerna i den högra kolumnen ovan. Om arbetet innehåller samtliga dessa motivations- och 
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hygienfaktorer kommer de båda typerna av behov att tillgodoses, och skapa förutsättningar för 

medarbetare som är nöjda och upplever hög arbetstillfredsställelse. 

Hackman och Oldhams arbetsdesignteori 
En teori som beskriver hur arbetets utformning kan påverka utfallet av och motivationen i 

arbetet, med likheter från både Maslow och Herzbergs teorier om arbetsmotivation, är 

Hackman och Oldhams arbetsdesignteori. Hackman och Oldham (1980) menar att hög 

arbetstillfredsställelse och inre motivation är viktigt för den anställde, vilket kan ses 

motsvaras av de övre stegen i Maslows behovshierarki och Herzbergs motivationsfaktorer. De 

har i sin teori lokaliserat följande centrala arbetsegenskaper som de menar främjar inre 

motivation: krav på olika färdigheter, arbetsuppgiftens identitet, uppgiftens betydelse, 

autonomi, samt feedback från själva arbetet. Dessa egenskaper bidrar till att uppfylla vad de 

kallar ”avgörande psykologiska tillstånd” som utgörs av ”arbetet upplevs meningsfullt”, 

”upplevt ansvar för resultatet av arbetet”, samt ”kunskap om de faktiska resultaten av det 

utförda arbetet. Hackman och Oldham menar vidare att detta i sin tur skapar hög inre 

arbetsmotivation, hög utvecklingstillfredsställelse, hög generell arbetstillfredsställelse, samt 

hög effektivitet i arbetet. 
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Figur 3. Hackman och Oldham (1980) ”Job characteristics model” 

För att medarbetaren ska uppleva arbetet som meningsfullt, det första psykologiska tillståndet, 

menar Hackman och Oldham (1980) att detta uppnås genom att arbetet innehåller varierande 

arbetsuppgifter, att arbetet behöver fullgöras från början till slut (arbetsuppgiftens identitet), 

samt att andra upplevs vara beroende av den arbetsinsats man utför. För att medarbetaren ska 

känna ett ansvar för resultatet, det andra psykologiska tillståndet, krävs en autonomi i 

utförandet av arbetet där det är medarbetaren och ingen annan som upplevs ha bidragit till 

resultatet. Det tredje psykologiska tillståndet, medvetenhet om vad arbetet resulterar i, menar 

de uppnås genom feedback på utfallet av det utförda arbetet. 

Studier inom området motivation och vad som motiverar anställda i offentlig verksamhet 

specifikt, har alltsedan Perry och Wise hemmahörande i USA publicerade ”The motivational 

bases of public service” 1990, genomförts och bringat viss insikt i vad som motiverar 

anställda . Perry och Wise ser drivkraften till motivation hos offentligt anställda utgöras av 

rationella, normativa, samt affektiva behov som individen strävar efter att tillfredsställa när 

brist uppstår. Dessa behov menar de tillfredsställs bland annat genom att de anställda känner 
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ett intresse för den politiska processen, en strävan efter att få tjäna sitt land, samt att det arbete 

de utför upplevs vara av betydelse för samhället.   

I en senare daterad studie, även den från USA, beskriver Houston (2005) vad som skapar 

motivation hos offentligt anställda. Studien som har en kvantitativ ansats genomfördes med 

hjälp av enkäter och den innefattade också en jämförelse mellan offentlig och privat sektor. 

Studien visade att det som medarbetarna ansåg var viktigast för att skapa motivation var att 

arbetet kändes meningsfullt, följt av möjligheter till befordran samt därefter 

anställningstrygghet. 

 

 I en annan studie av offentliganställda använder sig Taylor och Westover (2011) sig av data 

från International Social Service Programme från åren 1997 och 2005, vilken innefattar 

respondenter från USA, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark och Norge. 

Resultaten visar att faktorer på arbetsplatsen och arbetsinnehållet i sig spelar en betydande roll 

för de offentligt anställdas motivation, med en viss variation länderna emellan. Bland de 

amerikanska, brittiska, tyska och franska respondenterna ansågs ett arbete som främjar inre 

motivation; vara intressant i sig och med möjligheter att självständigt agera i sin yrkesroll, ge 

de bästa förutsättningarna för arbetstillfredsställelse, följt av relationen till närmaste chef på 

andra plats. Bland de Danska och Norska respondenterna visade sig emellertid förhållandena 

vara de omvända, med relationen till närmsta chef som viktigast, följt av ett arbete som 

främjar inre motivation. Kulturella och institutionella skillnader länderna emellan ser 

författarna som möjliga orsaker till denna skillnad. Relationen till arbetskamrater samt yttre 

motivationsfaktorer såsom lön och anställningsförhållanden var också påverkansfaktorer på 

arbetsmotivationen som visade sig vara statistiskt signifikanta. 

 

Motivation har sedan 1900-talets början varit ett område som varit föremål för forskning, 

främst med psykologin som utgångspunkt. Faktorer som påverkar motivationen kan ses finnas 

såväl hos den enskilde individen, närmiljön, som samhället i stort. Maslows behovsteori, 

Herzbergs tvåfaktorteori, samt Hackman och Oldhams arbetsdesignteori, är teorier som 

fokuserar på vad hos individen och närmiljön som påverkar motivationen. Studier inom 

området motivation och offentlig sektor visar att det finns både skillnader och likheter 

gällande vad offentliganställda ser skapa motivation. Att arbetet upplevs meningsfullt, 

självständighet i arbetsutövandet, samt en god relation till närmsta chef, är exempel på vad 

studier visat skapa motivation i arbetet. 
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Metod 

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen har skett med genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. För 

intervjuguide se bilaga 2. Detta tillvägagångssätt innebär att öppna frågor ställs till 

respondenterna som ges utrymme att utveckla och beskriva sin uppfattning om frågorna 

(Bryman, 2002). Semistrukturerade intervjuer möjliggör en flexibel intervjuprocess, där 

tonvikten ligger på informantens upplevelse och vad denne ser vara viktigt (Bryman, 2002). 

Valet av datainsamlingsmetod har gjorts med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar, där informantens upplevelse utgör en central del. 

Analysmetod 
Den analysmetod jag valt att använda mig av för att sammanställa det insamlade data-

materialet är inspirerad av den fenomenologiska analysmetoden. Fenomenologin som 

analysmetod innebär att enskilda personers uppfattningar om ett visst fenomen jämförs med 

varandra. De delar av de enskilda personernas uppfattningar som delas gemensamt av alla 

personer benämns essensen, och utgör den centrala kärnan av på vilket sätt fenomenet 

uppfattas (Szklarski, 2009). När det gäller att förstå verkligheten såsom respondenten 

uppfattar den, vilket är fallet med denna studie, ser Szklarski (2009) den fenomenologiska 

analysmetoden vara passande.   

 

Han menar vidare att följande tillvägagångssätt för fenomenologisk analys är frekvent 

förekommande, och passar att använda i studier med mindre omfattande datainsamling, och 

består av sex steg: 1, bestämning av helhetsbetydelsen, 2, avgränsning av meningsbärande 

enheter, 3, transformering av vardagliga beskrivningar, 4, framställning av fenomenets 

situerade struktur, 5, framställning av fenomenets generella struktur, 6, verifiering av 

fenomenets essens av respondenterna. Det första steget innebär att det insamlade 

datamaterialet gås igenom ytterligare en gång översiktligt, som sedan följs av det andra steget 

där de delar av datamaterialet väljs ut som ger information om hur respektive respondent 

uppfattar fenomenet i fråga. I det tredje steget översätts bildliga uttalanden bokstavligt och i 

det fjärde steget sammanställs de meningsbärande enheterna från varje enskild respondent för 

sig, och bildar en struktur för hur denne uppfattar fenomenet i fråga. I det femte steget jämförs 

de enskilda respondenternas strukturer med varandra, och det gemensamma i de olika 

respondenternas strukturer sammanställs till en generell struktur, eller essens, som 
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representerar kärnan, det gemensamma sätt på vilket respondenterna uppfattar fenomenet. I 

det sjätte steget får respondenterna uttala sig om huruvida deras uppfattning överensstämmer 

med den forskaren skapat genom analysen. 

Tillvägagångssätt 
I ett inledande skede innan intervjuerna genomfördes, skickades information till 

respondenterna om intervjufrågornas karaktär (se bilaga 1). När intervjuerna var genomförda 

lyssnades dessa igenom och transkriberades, vilket kan ses motsvaras av det första steget i 

processen. Efter transkriberingen lyssnades intervjuerna igenom ytterligare en gång samtidigt 

som meningsbärande enheter markerades i transkriberingen, vilket kan ses motsvaras av steg 

två. Sedan översattes bildliga uttryck bokstavligt, till exempel om det i transkriberingen 

framgick att respondenten sagt ”vissa vill gå sina egna vägar i arbetet” har detta översatts till 

att ”vissa vill prova andra arbetssätt, som inte överensstämmer med majoritetens”, vilket kan 

ses motsvara steg tre. Därefter sammanställdes de meningsbärande enheterna från respektive 

respondent till en beskrivning av hur denne uppfattar fenomenet, vilket kan ses motsvara steg 

fyra. Sedan jämfördes beskrivningarna från respondenterna vid respektive arbetsenhet var för 

sig, och de gemensamma uppfattningarna sammanställdes till en generell struktur (essens) för 

vardera arbetsenheten. Beskrivningarna från de enskilda respondenterna vid intraprenad-

enheten kom således att bilda en generell struktur (essens) och situerade strukturer från icke-

intraprenadenheten bildade en annan generell struktur (essens) vilket kan ses motsvara det 

femte steget i processen. 

 

Urval 
Urvalet av respondenter har skett bland personer som arbetar vid en intraprenad respektive 

icke-intraprenad. För att kunna erhålla ett jämförande perspektiv valdes verksamheter inom 

barn- och utbildningsförvaltningen, där det finns arbetsenheter både med intraprenad- och 

icke-intraprenaddrift. Beroende på verksamhetens utformning vid respektive arbetsenhet 

tillämpades sk. bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att de personer i 

urvalsgruppen som finns tillgängliga väljs att medverka (Bryman 2002). Anledningen till 

detta urval var att tillgång till att intervjua medarbetarna var endast möjligt under en 

begränsad tid när verksamheten hade planerad utvärderingstid, och med hänsyn till att viss 

verksamhet ändå skulle kunna bedrivas. Tre respektive fyra personer från vardera 
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arbetsenheten har intervjuats för att erhålla en mera representativ bild, jämfört med om endast 

enstaka personer från respektive enhet intervjuats. 

Etik 
I och med användandet av intervju som metod uppstår ett antal etiska problem, som följer av 

att syftet med intervjuerna är att ” forska om privata liv och presentera redogörelserna på den 

offentliga arenan” (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann delar in intervju-

undersökningen i sju steg; tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, 

verifiering samt rapportering, och ser de etiska frågorna närvara vid samtliga steg. Ansatsen i 

denna rapport är att i samtliga steg göra etiska överväganden för att erhålla en god 

forskningsetik. Under tematiseringen, där syftet utarbetas, har inte enbart strävan efter att 

erhålla högt vetenskapligt värde varit i fokus, utan även att utarbeta syftet så att det kan bidra 

till att förbättra situationen för de som intervjuas, vilket Kvale och Brinkmann förordar. I 

planeringsstadiet har de medverkande i studien frivilligt givit sitt samtycke, samt garanterats 

konfidentialitet, i enlighet med Kvale och Brinkmanns rekommendationer för etiska 

överväganden. Gällande intervjusituationen har jag varit medveten om möjligheten att 

informanterna kan uppleva situationen som stressande, och har genom att i inledningen av 

intervjuerna ställt bakgrundsfrågor för att göra informanterna varma i kläderna samt 

genomgående strävat efter att ge informanterna tid och utrymme att utveckla sina svar, 

därigenom avsett att ta hänsyn till den etiska aspekten. Gällande utskriften har informanterna, 

genom att det är samma person som genomfört intervjuerna som skrivit ut och avpersonifierat 

datamaterialet, kunnat garanteras konfidentialitet. Under arbetes gång och slutligen innan 

resultatet publicerades vägdes vetenskapskravet gentemot individskyddskravet för att ta 

hänsyn till konsekvenserna för informanterna. I ett inledande skede övervägdes möjligheten 

att göra en jämförande studie mellan de arbetsenheter som uppvisat högst respektive lägst 

resultat gällande motivation i medarbetarenkäten, men med detta upplägg ansågs individ-

skyddskravet vara över överordnat vetenskapskravet och upplägget omarbetades. Även 

resultatdelens utformning ändrades till skydd för individen, genom att de enskilda 

respondenternas strukturer inte kommer att redovisas, vilket var avsikten till en början för att 

öka möjligheten för läsaren att bedöma analysen av det insamlade datamaterialet.  Det ovan 

beskrivna förfarande strävar även efter att uppfylla humanistiska- och samhällsvetenskapliga 

rådets etikregler (1990). 
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Kvalitet 
Bryman (2002) ser viktiga bedömningskriterier för samhällsvetenskapliga undersökningar 

utgöras av reliabilitet, replikation och validitet. Bryman menar emellertid att alternativa 

bedömningskriterier är nödvändiga vid kvalitativa studier. Han förespråkar istället 

trovärdighet och äkthet, beroende på att de menar att verkligheten kan beskrivas på olika sätt. 

Trovärdighetskriteriet delar Bryman in i delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmerbarhet. I strävan efter att uppfylla trovärdighetskriterierna har 

ingående delar och tillvägagångssätt i studien beskrivits så utförligt som möjligt. Detta för att 

möjliggöra för läsaren att kunna bedöma detta. Äkthetskriteriet menar han innefattar att en 

rättvis bild bör ges av respondenternas uppfattningar, samt att ontologisk-, pedagogisk-, 

katalytisk-, samt taktisk autenticitet främjas. När de gäller de olika formerna av autenticitet 

handlar dessa om att respondenterna med hjälp av undersökningen ska kunna bättre förstå sin 

och andras upplevelse av situationen och hjälpa dem att förändra sin situation (Bryman, 

2002). Den kunskap som denna studie skapat ser jag till viss del kunna skapa förutsättningar 

för detta.  

Förförståelse 
Anledningen till att jag valde ämnet motivation är att det är ett fenomen som jag är genuint 

intresserad av. Detta har medfört att jag skaffat mig kunskaper om hur motivation kan 

uppfattas och skapas. Jag ser det som oundvikligt att denna förförståelse färgat av sig 

genomgående på arbetets utformning. Samtidigt är förförståelsen något som jag till viss del 

varit medveten om och strävat efter att hålla mig reflekterande och kritisk till. Den 

fenomenologiskt inspirerade analysen av datamaterialet har genomförts med en strävan efter 

att i möjligaste mån lägga förförståelsen åt sidan, och genomföra tolkningen på upplevelsens 

egna villkor. Detta i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendationer för 

fenomenologisk analys. 

Resultat 
Syftet med studien, som resultatdelen nedan ämnar ge svar på, är som tidigare nämnts att 

undersöka vad som skapar motivation bland medarbetare vid en intraprenad- respektive icke-

intraprenadenhet, för att se om detta skiljer sig åt. 
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Resultaten utgörs av de generella strukturerna (essenserna) från respektive arbetsenhet. 

Utifrån analysen av det insamlade datamaterialet har följande faktorer identifierats, vilka 

utgör essensen av vad respondenterna uppger skapa motivation i arbetet: Arbetets utformning, 

Arbetskamrater, Barnen, samt Chef. Trots att dessa faktorer delas av respondenterna vid de 

båda arbetsenheterna, finns det vissa skillnader på vilket sätt dessa faktorer påverkar 

motivationen arbetsenheterna emellan. 

Nedan kommer inledningsvis de faktorer som utgör essensen från den enhet som drivs som 

intraprenad att presenteras, därefter faktorerna från icke-intraprenadenheten. I anslutning till 

respektive faktor ges en beskrivning av på vilket sätt den påverkar motivationen, samt citat 

från respondenterna för att exemplifiera det material som legat till grund för analysen. 

Intraprenadenhet 
Faktorer som upplevs skapa motivation 

• Arbetets utformning 

• Arbetskamrater 

• Barnen 

• Chef 

Arbetets utformning 

Det sätt som arbetet är utformat upplevs bidra till att skapa motivation. Detta genom att 

respondenterna får vara delaktiga i hur det ska utformas; att de får vara med och påverka. På 

vilket sätt arbetet med barnen ska planeras, är det upp till respondenterna att utforma. När de 

planerade aktiviteterna genomförts och sedan utvärderas och resultaten synliggörs upplevs 

detta motiverande. Planeringen ger respondenterna en trygghet i det dagliga arbetet, som 

samtidigt innehåller en oförutsägbarhet och variation där ingen dag är den andra lik, som 

upplevs motiverande. Respondenterna nämner också det inflytande som de har på en mera 

övergripande verksamhetsnivå; en insyn i och möjlighet att påverka om tjänster ska köpas in, 

och hur resursfördelningen ska se ut. Detta upplevs också vara motiverande. 

”Att kunna påverka hur vi kan utforma verksamheten för barnen det är en jättestor 

del, sen har vi läroplanen som vi är ålagda att följa men utifrån det kan vi forma 

våran verksamhet.” 
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”Vi ingår i den kommunala verksamheten som alla andra skolor gör men vi har en 

flerårig budget. Intraprenaden drivs ju som ett företag. Själv sitter jag med i 

styrgruppen, och vi har en pedagogisk grupp. Vi kan påverka, men samtidigt finns 

det ett stort ansvar över det och just de här sakerna ska samverka. Och det tycker 

jag de sista 5 åren varit otroligt spännande att få vara med om att besluta och 

forma verksamheten.” 

Arbetskamrater 

Arbetskamraterna nämner respondenterna som en faktor som skapar motivation. Att känna 

gemenskap tillsammans med arbetskamraterna i att lösa problem och driva utvecklingen 

framåt upplevs som motiverande. Detta skapar en upplevelse av att vara en del i ett större 

sammanhang och att respondenterna inte enbart går till jobbet för sin egen skull utan även för 

sina arbetskamrater och för att uppfylla de gemensamma målen. Detta upplevs motiverande. 

Respondenterna nämner att det finns gemensamt utformade ledord som grund för det dagliga 

arbetet och det gemensamma förhållningssätt som de upplever finns. Att kunna föra en dialog 

runt problemlösning, förhållningssätt och hur konflikter kan lösas upplevs motiverande. 

Feedback från arbetskamrater och att våga framhålla den egna arbetsinsatsen ses också 

motiverande. 

”Det blir en samhörighet och då gör man då blir man motiverad av, för man 

känner att man gör det här för min skull, för att jag ska få utveckling och att jag 

ska ha roligt på jobbet men jag gör det också för mina kollegors skull, för att dom 

ska få det som vi tillsammans strävar mot. Jag går inte bara på jobbet för min egen 

skull utan jag gör det för deras skull också. Just för att man ska nå de hära målen 

tillsammans” 

”Där möttes vi i samtalsgrupper och där vände vi ut och in på oss själva och i det 

utmynnade några ledord som vi jobbat utefter. Vi har en gemensam plattform att 

stå på. Det har också gjort sitt tror jag. Det försöker vi hela tiden arbeta med; att 

det ska vara medskapande, hållbart och kommunikation.”  
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Barnen 

När respondenterna tillfrågades om en situation i arbetet som upplevdes motiverande, valde  

de att beskriva mötet med barnen i verksamheten. Barnen upplevs både som en källa till 

glädje och utveckling hos respondenterna.  

”Det är i första hand barnen. Rent konkret, alla de här glimtarna man få hela 

dagen när det går upp ett ljus för dem och de greppar en situation eller möten 

mellan mig och barnen och mellan barn och barn.”  

Chef 

Respondenterna beskriver chefen och dess agerande som viktigt för motivationen. Att känna 

ett förtroende från chefen upplevs viktigt. Ett förtroende som innebär att denne ger 

respondenterna frihet att utforma hur verksamheten ska planeras och fatta egna beslut. Att 

chefen är tillgänglig och finns till hands att rådfråga vid behov, samt att denne är medveten 

om vad som sker i verksamheten ses som motiverande. 

”Chefen ger oss stort förtroende och vi vill ha det också. Det är ett ömsesidigt 

givande och tagande. Vi får den frihet vi behöver och möjlighet att påverka”. 

”Ja, vi får väldigt gott stöd i vår förskolechef känner jag, just att påverka 

verksamheten, både påverka rent organisatoriskt och påverka på alla områden så 

har vi ett gott stöd i henne. Hon tror på oss, det här fixar ni, men hon finns om det 

skulle ligga utanför vår ram kan man bolla tillbaka det till henne och så. Det är 

också bra då känner man då ett stöd och att hon har ett förtroende för det vi gör” 

 

Icke-intraprenadenhet 
Faktorer som upplevs skapa motivation 

• Arbetets utformning 

• Arbetskamrater 

• Barnen 

• Chef 



17 
 

Arbetets utformning 

På det sätt som arbetet är utformat; med varierande arbetsuppgifter och att medarbetarna 

gemensamt deltar och fattar beslut om hur verksamheten ska utformas upplevs bidra till att 

skapa motivation. Respondenterna planerar hur arbetet med att uppnå målen för verksamheten 

ska gå till. Efter att aktiviteterna genomförts sker utvärderingar av utfallet av planeringen och 

aktiviteterna vilket upplevs som motiverande. Att se hur barnen utvecklas och hur de 

planerade aktiviteterna bidragit till utvecklingen upplevs av respondenterna som motiverande. 

”Det är klart att sitter man där och ska dra igång ett stort temaarbete eller så där så 

blir ju man väldigt taggad att dra igång ett sånt varje termin så där när man kör 

igång en ny termin. Augusti och september är oftast det roligaste för då planerar 

man till jul eller ända till sommaren. Och då har man stängningsdagar så man får 

hela dagar på sig att tänka och planera hur det ska se ut.  Hur man ska lägga upp 

barnen och en massa saker, och det är sånt är ju motiverande att man får spåna, ja, 

-gud du vill jobba med det. Och även om det är styrt, så det är ganska fritt jobb. 

Det blir man också motiverad av i och för sig”.  

Arbetskamrater 

Arbetskamraterna upplever respondenterna som viktiga för motivationen. Att kunna 

samarbeta i planerings- och utvärderingsarbetet upplevs skapa förutsättningar för motivation. 

Att tillsammans med arbetskamraterna möta problem och utarbeta lösningar som provas och 

utvärderas upplevs som motiverande. Ett bemötande där medarbetarnas åsikter respekteras 

även om de är avvikande upplevs skapa förutsättningar för ett konstruktivt samarbete. 

”Vi har jobbat ihop och när man ser nu när vi sitter med kvalitetsskrivningen ser 

vi så tydligt; föräldrar kommer till oss alla och pratar det är inte att det spelar roll 

vilken avdelning barnet tillhör. Barnen hälsar till alla på gården och går till den 

som är närmast och över avdelningarna mellan varandra på så vis kan jag känna 

motivationen att jobba och att driva utvecklingen framåt kan jag verkligen känna 

att det påverkar arbetsglädjen och har med arbetsglädjen att göra och att det är vi 

och att vi har ett tak över vårat hus och det är vi som är här det är inte 

(avdelning)A eller (avdelning)B utan det är vi, det är XXXX”. 
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”Känner du inte glädjen när du kommer på jobbet är du inte motiverad. Kommer 

du till ett arbetslag där det fungerar och man trivs tillsammans och man 

respekterar varandra vi är olika men vi respekterar det där kan man ta det mesta. 

Är det en jättejobbig period med en barngrupp son kräver att man gnuggar sina 

geniknölar hur ska vi få det att fungera, är man ett arbetslag som inte har det där 

då är det tufft.” 

Barnen 

Barnen ser respondenterna som en källa till glädje. När de beskriver en situation i arbetet som 

upplevs som motiverande nämner de mötet med barnen och den glädje som respondenten 

känner. En övervägande del av respondenterna nämner också barnens inverkan på variationen 

i det vardagliga arbetet som positiv. 

”Ja men en sån där liten grej när du kommer på morgonen och barnen blir glada 

när du kommer jag menar vi säger alltid hej till kollegor och alla vi ser ju glada ut 

når vi träffar varandra, det låter banalt men det är jätte viktigt. Att barnen tycker 

om att man kommer och blir glada är en viktig motivationsbit.” 

Chef 

Respondenterna nämner chefen som en faktor som påverkar motivationen. En chef som stöttar 

medarbetarna och ser utveckling som en viktig del av verksamheten, upplevs påverka 

motivationen positivt. 

”Naturligtvis är det så, det vore väl hemskt om man kände att man inte hade sin 

chef med sig och att man hade ett sånt klimat att man inte trivdes för det är klart 

då kan jag ju vara driven och vilja få saker och få någon som dra en tillbaka och 

då tappar man motivationen. Eller kanske om jag vill driva något och känner att 

det tror jag på och så har man ingen som tror på en så blir man, då lessnar man 

också att vara motiverad och fortsätta och jobba för något”.  

Analys  
De faktorer som skapar motivation hos respondenterna är: arbetets utformning, 

arbetskamraterna, barnen, samt chef . Hur kan då dessa faktorer förstås utifrån teorier och 
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tidigare studier från den teoretiska översikten? Nedan kommer dessa att användas för att 

analysera de resultat som framkommit.  

Arbetets utformning 
När det gäller arbetets utformning upplever respondenterna vid respektive arbetsenhet detta 

vara en påverkansfaktor på den upplevda motivationen. Arbetet är upplagt på så sätt att 

respondenterna själva planerar, genomför, och utvärderar utfallet av det genomförda arbetet 

vilket upplevs påverka motivationen positivt. Respondenterna vid intraprenadenheten nämner 

även, till skillnad från icke-intraprenadenheten, de möjligheter som finns att på en mera 

övergripande nivå påverka verksamhetens utformning.  

Hackman och Oldham fokuserar i sin arbetsdesignteori på just utformningen av arbetet i sig, 

och där variation i arbetet, arbetsuppgiftens identitet, arbetets betydelse, autonomi i arbetet 

samt feedback från utfört arbete ses främja medarbetarnas motivation. Det sätt på vilket 

respondenterna beskriver arbetets innehåll; där de planerar, genomför, och utvärderar arbetet 

skulle kunna skapa förutsättningar för ett varierande arbetsinnehåll vilket enligt Hackman och 

Oldham är en faktor som påverkar motivationen positivt.  

Vad gäller arbetets utformning som beskrivits ovan skulle även detta kunna skapa förutsätt-

ningar för att uppfylla den motivationsfaktor som Herzberg benämner prestation och som är 

kopplad till att den anställde kan se och utvärdera sin arbetsprestation. När det gäller det 

ansvar som respondenterna har för de aktiviteter som genomförs, skulle detta kunna 

motsvaras av det Hackman och Oldham beskriver som arbetets identitet och som är kopplat 

till att medarbetarna upplever vikten av att de planerade arbetsuppgifterna utförs i sin helhet. 

Även i Herzbergs tvåfaktorsteori finns ansvar med som en motivationsfaktor som härrör till 

medarbetarens ansvar för arbetsuppgifterna. Att respondenterna vid intraprenadenheten 

nämner möjligheten att övergripande påverka utformningen, skulle kunna medföra en starkare 

känsla av ansvar för det sätt på vilket verksamheten bedrivs, samt för vilket resultat som 

erhålls.  

Vidare skulle det sätt på vilket arbetet är utformat, kunna skapa förutsättningar för 

medarbetarna att känna en självständighet när det gäller att besluta om hur verksamheten bör 

utformas. Detta skulle kunna motsvaras av det som Hackman och Oldham benämner 

autonomi, och härrör till att medarbetaren själv har möjlighet att utforma arbetet samt att 

denne upplever ett ansvar för arbetets resultat. Sett till de utökade påverkansmöjligheterna vid 
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intraprenadenheten skulle dessa kunna skapa en större känsla av autonomi i arbetet hos dessa 

respondenter i jämförelse med icke-intraprenadenheten. 

Arbetskamraterna 
När det gäller arbetskamraternas betydelse så upplever respondenterna att dessa påverkar 

motivationen i arbetet positivt. Gemenskapen och samarbetet vid planering, genomförande 

och utvärdering av arbetet nämner respondenterna vid båda arbetsenheterna som exempel på 

detta. Respondenterna vid intraprenadenheten nämner också att det finns gemensamt 

utformade ledord som grund i det dagliga arbetet och i arbetet med ett gemensamt 

förhållningssätt. 

I sin behovshierarki menar Maslow att sedan de grundläggande fysiologiska behoven och 

behovet av trygghet är uppfyllt, är det behoven av gemenskap och uppskattning som individen 

strävar efter att uppfylla. Vad gäller respondenternas upplevelse, vid såväl intraprenad- som 

icke intraprenadenheten, av medarbetarnas betydelse skulle detta kunna ses som en strävan 

efter att uppfylla dessa behov. De gemensamt utformade ledord och gemensamma förhåll-

ningssätt respondenterna vid intraprenadenheten nämner, skulle kunna innebära att de 

tydligare känner gemenskap och tillhörighet till arbetskamraterna, än respondenterna vid icke-

intraprenadenheten.  

Hackman och Oldham använder sig av, som en av de tre faktorer som de ser bidrar till att 

skapa meningsfullhet i arbetet, arbetets betydelse, vilken enligt ovanstående skulle kunna ses 

uppfyllas. Detta genom den gemenskap som respondenterna upplever tillsammans, vilken 

skulle kunna skapa en upplevelse av att individens arbete har stor betydelse även ur 

arbetskamraternas synvinkel. Bekräftelse nämner Herzberg som en av motivationsfaktorerna. 

Det nära samarbete kollegor emellan, som respondenterna upplever påverka motivationen 

positivt, skulle även kunna vara ett sammanhang där medarbetare reflekterar, utvärderar och 

ger varandra feedback och därigenom ger varandra bekräftelse. 

Barnen 
Barnen upplever respondenterna vid respektive arbetsenhet som en källa till glädje och att de 

har en positiv påverkan på motivationen. När respondenterna beskriver en situation i arbetet 

som de upplever påverkat motivationen positivt, så nämner de mötet med barnen, barnens 

utveckling, och deras inverkan på variationen i arbetet.  
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Vad gäller variationen i arbetet ser Hackman och Oldham detta vara en av faktorerna som 

bidrar till att skapa ett meningsfullt arbete, och respondenternas upplevelse av barnens 

inverkan på arbetet skulle således kunna vara en del i detta. Hackman och Oldham tar, som 

nämnts ovan, upp arbetets betydelse som en faktor som skapar ett meningsfullt arbete. Det 

ansvar som respondenterna har för barnen och dess utveckling, skulle kunna skapa 

förutsättningar för att respondenterna upplever att arbetet har hög grad av betydelse och 

därigenom meningsfullt. Liksom medarbetarna ovan nämnts som en möjlig källa till 

bekräftelse, vilket enligt Herzberg fungerar som en motivationsfaktor, skulle även barnen 

kunna vara detta genom att de i mötet med respondenterna ger dessa uppmärksamhet. Även 

feedback på det utförda arbetet skulle kunna vara en effekt av de reaktioner barnen visar 

respondenterna, feedback som enligt Hackman och Oldham medför att medarbetarna känner 

en medvetenhet om vad arbetet resulterar i. 

Chef   
Chefen nämner en övervägande del av respondenterna vid respektive arbetsenhet som en 

påverkansfaktor på motivationen. En chef som stöttar och visar förtroende för sina 

medarbetare upplevs påverka motivationen positivt. 

Genom att chefen stöttar och ger medarbetarna förtroende skulle detta kunna skapa förutsätt-

ningar för medarbetarna att känna ansvar, bekräftelse, och möjligheter att utvärdera sin egen 

prestation vilket enligt Herzberg fungerar som motivationsfaktorer i arbetet. För att använda 

Maslows terminologi skulle detta beteende hos chefen även kunna ses uppfylla såväl behovet 

av gemenskap, som behovet av uppskattning.  

Vad gäller denna studies resultat i förhållande till de studier som nämnts i den teoretiska 

översikten, går det att finna såväl likheter som skillnader. Resultaten från denna studie visar 

att faktorer som respondenterna upplever motiverande, kan ses utgöras av arbetets 

utformning, arbetskamrater, barnen, samt chef. Vad gäller Perry och Wise (1990) och de 

rationella, normativa, samt affektiva behov, som de menar skapar motivation kan dessa till 

viss del ses stödja resultaten. Vare sig intresse för den politiska processen eller en strävan 

efter att tjäna sitt land är något som respondenterna kan ses ge uttryck för, vilket Perry och 

Wise kopplar till rationell och normativ behovstillfredsställelse. Däremot skulle det sätt på 

vilket arbetet är utformat, där respondenterna har ett verksamhetsansvar för de individer som 

är samhällets framtid, kunna medföra att respondenterna upplever att de utför ett arbete som 
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är av samhällelig betydelse. Detta kopplar Perry och Wise till ett tillfredsställande av 

individens affektiva behov. 

Även vad det gäller Houstons (2005) studie, där arbetets meningsfullhet, möjlighet till 

befordran samt anställningstrygghet ses som motivationsfaktorer, kan denna endast delvis ses 

stödja de resultat som framkommit. Faktorerna befordran liksom anställningstrygghet är inget 

som respondenterna i denna studie kan ses ge uttryck för. Vad gäller meningsfullhet i arbetet, 

kan detta ses stödja denna studies resultat, genom det sätt respondenterna beskriver de 

centrala arbetsuppgifterna (arbetet med barnen i sig) som motiverande. 

Vid en jämförelse mellan resultaten från Taylor och Westovers (2011) studie där 

respondenterna uppgett att ett arbete som i sig upplevs intressant, liksom att relationen till 

närmsta chef upplevs motiverande, går likheter att finna till denna studies resultat. I Taylor 

och Westovers studie är dessa faktorer rangordnade vilket de inte är i denna studie, men både 

arbetsuppgiften i sig och relation till chef upplevs av respondenterna i denna studie som 

motivationsfaktorer.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Vad gäller relationen mellan denna studies reslutat och de motivationsteorier som använts 

som tolkningsbakgrund, så kan det som respondenterna i denna studie upplever påverka 

motivationen; arbetets utformning, arbetskamrater, barnen, samt chef, i många avseenden ses 

överensstämma med de motivationsfaktorer som teorierna tar upp, vilket skulle kunna 

innebära att respondenterna vid respektive arbetsenhet känner sig motiverade i sitt arbete. 

Vad gäller studiens resultat jämfört med resultaten från studierna från Perry och Wise (1990), 

och Houston (2005), finns ett antal olikheter i vad respondenterna upplever som motiverande. 

Avståndet både i tid och geografiskt mellan denna och Perry och Wises studie skulle kunna 

vara en del av förklaringen till dessa skillnader. Tid beroende på att samhället, under den tid 

som gått sedan Perry och Wises studie gjordes 1990, har genomgått och genomgår i detta nu 

en ständig förändring. Geografiskt eftersom skilda miljöer kan vila på olika kulturella, 

strukturella och institutionella grunder vilket kan antas påverka resultatet. Houstons studie är 

liksom Perry och Wises genomförda i en amerikansk kontext vilket således även i det fallet 

skulle kunna tänkas vara en del av orsaken till skillnaderna.  
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Vilka skillnader går då att finna gällande vad som skapar motivation, vid en jämförelse mellan 

en arbetsenhet som drivs som intraprenad och en dito som inte drivs som intraprenad?  Utifrån 

de resultat som framkommit nämner medarbetarna vid intraprenaden till skillnad från 

respondenterna vid icke-intraprenadenheten möjligheten att på mera övergripande nivå 

påverka verksamhetens utformning, samt att de upplever att det i relationen mellan 

medarbetarna finns gemensamma ledord och en gemensam grund att stå på.  

De förväntade effekterna av införandet av driftsformen intraprenad utgörs av ökad 

delaktighet, högre arbetstillfredsställelse och bättre utvecklingsmöjligheter. Utifrån de 

påverkansfaktorer som tidigare identifierats, och den vid intraprenadenheten upplevda 

möjligheten att påverka på en övergripande nivå, samt de gemensamma ledord och den 

gemensamma grund att stå på respondenterna vid intraprenadenheten ger uttryck för, skulle 

studiens resultat delvis ses överensstämma med de effekter som förväntats. Denna 

överensstämmelse bör dock inte ses som ett kausalt samband, eftersom faktorer utanför ramen 

för denna studie skulle kunna ha orsakat detta. 

Metoddiskussion 

Datainsamling 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Alternativa 

datainsamlingsmetoder förutom enskilda intervjuer hade till exempel kunnat vara 

fokusgruppintervjuer där flera personer intervjuas vid samma tillfälle. Detta var ett alternativ 

som inte var praktiskt möjligt att genomföra beroende på verksamhetens utformning och 

studiens tidsram. Fokusgruppintervjuer hade även kunnat komplettera individuella intervjuer 

med ytterligare perspektiv.  

Analys 
Valet av den fenomenologiska analysmetoden medför att de för respondenterna gemensamma 

uppfattningarna om det undersökta fenomenet lyfts fram (Szklarski, 2009). Ett alternativ hade 

kunnat vara till exempel fenomenografisk analysmetod, en analysmetod där variationen i 

upplevelsen av ett fenomen lyfts fram (Dahlgren, Johansson, 2009). Då hade resultatet 

utgjorts av på vilka olika sätt upplevelsen av motivation kan variera vid respektive 

arbetsenhet. För att på ett åskådligt sätt möjliggöra en jämförelse enheterna emellan och skapa 

en bild av hur de formella strukturella skillnaderna beroende på driftsform inverkar på 
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motivation vid respektive enhet, ansågs emellertid den fenomenologiska analysmetoden vara 

ett mera passande val.  

Denna studie är genomförd med intervju som metod. När det gäller intervju och 

fenomenologisk analysmetod, är det sätt på vilket respondenterna kan uttrycka sin uppfattning 

om det aktuella fenomenet (motivation i det hära fallet) centralt. För att respondenterna skulle 

ges möjlighet att redan innan intervjutillfället reflektera över motivation, skickades en tid 

innan intervjuernas genomförande ett informationsblad ut, där intervjufrågornas karaktär 

framgick (bilaga 1). Szklarski rekommenderar att självrapporter används i ett inledande skede 

innan fenomenologiska intervjuer genomförs. Detta var på grund av studiens tidsdisposition 

inte möjligt, och hade möjligtvis kunnat skapa en djupare och mera utförlig reflektion i 

intervjusituationen. Att enbart använda sig av, eller komplettera individuella intervjuer med 

fokusgruppsintervjuer var ett alternativ som övervägdes som datainsamlingsmetod. Detta fick 

emellertid överges beroende på en kombination av verksamhetens utformning och studiens 

tidsram. Ett idéuppslag för framtida forskning inom området motivation och inom ramen för 

en studie med ett längre tidsperspektiv, skulle därför kunna vara en studie som i ett inledande 

skede använder sig av självrapporter för att sedan övergå i fokusgruppsgruppintervjuer. Detta 

för att erhålla en mera nyanserad bild av till exempel hur delaktighet och gemenskap 

medarbetarna emellan påverkar motivationen i arbetet. 
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Bilaga 1 

Medverka i en studie om motivation i arbetet 

Hej!  

Jag heter Albert Lidgren och läser Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet. Jag 

planerar att genomföra en intervjustudie med ett antal medarbetare, och är jätteglad över att ni 

är intresserade av att medverka. 

Under intervjun kommer intervjupersonen att få ge sin beskrivning av motivation och vad 

som upplevs motiverande i arbetet. Intervjun kommer att spelas in och intervjutid beräknas till 

ca 20-45 minuter. Intervjuerna kommer att sammanställas så att enskilda personers uttalanden 

inte kommer att gå att härröra till vem som sagt vad, och kan avbrytas närhelst 

intervjupersonen vill. 

 
 
För frågor om studien vänligen använd kontaktuppgifterna nedan: 
 
Kontaktuppgifter:  
 
Albert Lidgren 
 
Tel:- 
 
E-post: - 
 
// Tack på förhand J 
 
     Albert Lidgren   
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Inledning med information om att jag kommer från Personalvetarprogrammet och att jag 

arbetar med en uppsats där jag intervjuar personer om motivation i arbetet. Jag är intresserad 

av intervjupersonens uppfattning, och intervjun kommer att utgöra underlag i ett 

uppsatsarbete. Vidare informerar jag om att medverkan är frivillig och kan avbrytas om 

informanten så vill, hur det insamlade materialet kommer att användas; endast i arbetet med 

denna uppgift, samt till berörda personer inom Vännäs Kommun, samt att informationen från 

respondenten kommer att behandlas konfidentiellt. Nedan följer de intervjufrågor som ställdes 

till respondenterna. 

Intervjufrågor 

 
Kan du berätta hur länge du jobbat här och vilka dina arbetsuppgifter är?  

 

Vilka fördelar ser du med ditt arbete?  

 

Vilka nackdelar ser du med ditt arbete? 

 

Kan du berätta vad motivation är för dig? 

 

Kan du beskriva hur ditt nuvarande arbete påverkar din motivation? 

 

Kan du beskriva ett tillfälle på arbetet när du kände dig starkt motiverad, och berätta sedan så 

utförligt som möjligt om vad det var som du upplevde gjorde att du kände dig motiverad? 

(Det kan vara en lång, el kort episod)  

Är det något du vill tillägga om denna händelse du nu berättat om? 

 

Kan du minnas någon ytterligare händelse när du kände dig starkt motiverad?  

Om i sådana fall:  

Tänk på detta tillfälle och berätta så utförligt som möjligt om detta: 
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Vad var det som du upplevde gjorde att du kände dig motiverad ? 

 (Det kan vara en lång, el kort episod) 

Är det något du vill tillägga om denna händelse du nu berättat om? 

 

Vad upplever du har störst betydelse för din motivation? 

 

Vad upplever du har mindre betydelse för din motivation? 

 

Avslutningsvis frågar jag om det är något respondenten undrar över eller vill tillägga, samt 

lämnar mina kontaktuppgifter om det är något respondenten vill fråga om eller tillägga.	  


