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Sammanfattning 

Denna studie har undersökt hur ledare inom privat och offentlig sektor resonerar 

kring motivation av medarbetare, hur detta överensstämmer med medarbetarnas egna 

upplevda motivation samt en jämförelse sektorerna emellan. Tidigare forskning har visat att 

motivation är ett otydligt och mångfacetterat begrepp som kan påverkas av psykologiska 

behov samt inre och yttre motivationsfaktorer. Därmed är det en utmaning för ledare att hålla 

sina medarbetare motiverade. Studien baserades på sex halvstrukturerade intervjuer med 

ledare samt en enkät till medarbetare. Resultatet visade att ledarnas rationaler skiljde sig åt 

mellan sektorerna. Den offentliga sektorn talade mycket om en vi-känsla och att arbeta mot 

mål som viktiga verktyg för motiverade medarbetare. Den privata sektorn däremot talade 

mycket om bonussystem och kostsamma aktiviteter som motiverande faktorer. Resultatet från 

enkäten visade inga större skillnader mellan medarbetarna. En jämförelse sektorerna emellan 

konstaterade att olikheterna ligger i ledarnas rationaler samt hur väl ledarna och dess 

medarbetare överensstämmer med varandra. Likheterna återfanns i medarbetarnas upplevelser 

av vad som var motiverande för dem.  
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Inledning 
“10 steg till positiv förändring”, “Våga effektivisera! 3 tips för att få mer tid att leda”, “8 

metoder för att minska konflikterna på jobbet”, “Ladda ditt ledarskap med rätt känsla”, “50 

sätt att öka medarbetarnas engagemang”, “Konsten att förstå dina medarbetares drivkrafter” 

(HR-bloggen, 2014). Ovan presenterade rubriker är exempel på vad branschfolk i ledande 

position matas med i social media. Tips, råd och listor om hur de blir bättre chefer och 

förebilder förpackat i enkla listor eller steg-för-steg-metoder. En chefs arbetsuppgifter kan 

dock vara ytterst komplexa och innefatta att bland annat finnas tillgänglig för samtliga 

medarbetare, leda dem igenom arbetet där för hårda eller lösa tyglar inte får representera en 

för stor del av kakan, medverka på möten, genomföra diverse samtal samt sköta en del 

administrativt arbete (Mintzberg, 1973). Med andra ord kan en vanlig arbetsdag resultera i en 

riktig utmaning. Samtidigt ska chefen bedriva en hållbarhetslinje i att lyckas motivera, 

attrahera och behålla sin personal. Detta under tiden som den svenska arbetsmarknaden visar 

tydliga tendenser på ökad rörlighet, då individer väljer att byta arbete allt oftare (Andersson & 

Tegsjö, 2014). Ännu en aspekt som försvårar arbetet med att motivera, attrahera och behålla 

personal är att Sverige står inför stundande pensionsavgångar då den stora ålderskohorten 

födda under fyrtiotalet framöver pensioneras, samtidigt som en stor yngre generation i åttio- 

och nittiotalister kliver in på arbetsmarknaden. Dock finns en problembild i att generationerna 

ses som raka motsatser till varandra. Den äldre generationen ses som hårt arbetande, trogna 

till sin arbetsgivare och har ofta identifierat sig med sitt yrke (Twenge, Campbell, Hoffman & 

Lance, 2010). Samtidig pågår diskussioner, se exempelvis Strömstedt (2014) och Svensson 

(2013), om att den nya yngre generationen är lat, kräsen och bara vill ha roligt, och att de inte 

är villiga att arbeta hårt för att uppnå sina mål. 

 

Om vi ska tro på ovanstående beskrivningar tycks generationerna drivas av olika 

motivationsfaktorer till att arbeta. Vad som motiverar en människa kan vara högst individuellt 

och beror på intressen, föreställningar och förväntningar. Herzbergs tvåfaktorteori (refererad i 

Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 266-268) behandlar motivation i relation till arbetet och 

förklaras med hjälp av motivations- och hygienfaktorer, vilka förklaras utförligare i 

forskningsgenomgången nedan. Teorin kan således komplettera den modell som Maslow 

(refererad i Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 260) skapat för att beskriva människans fem 

grundläggande behov. Redan det andra steget i behovstrappan handlar om säkerhet och 

trygghet. Detta uttrycks exempelvis i form av en stabil vardag med återkommande rutiner. 
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Vidare beskriver nivå tre och fyra behov av gemenskap med andra människor och behov av 

uppskattning som även de är grundläggande för att en människa trivs och stannar på ett 

arbete.  

 

Utifrån ovanstående bakgrundsbild kan vi konstatera att Sveriges ledare och chefer har ett 

stort ansvar när det handlar om vara proaktiv och attrahera, behålla och motivera både ny och 

befintlig personal. Motivationsfaktorer är i stor grad synonymt med belöning, som kan vara 

både materiell och icke-materiell (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Att motivera sina anställda 

blir därför i grunden en ekonomisk fråga och alla organisationer har olika ekonomiska 

förutsättningar. En fråga som väcks hos oss är om och hur dessa ledare och chefer resonerar 

kring ovan nämnda aspekter samt om deras medarbetare är tillräckligt motiverade i sitt arbete. 

Vi anser att det finns ett allmänintresse kring området motivationsfaktorer. Främst för att 

dagens arbetsmarknad är rörligare än förr, genom att medarbetare tenderar att byta arbetsplats 

och att det därmed blir viktigare för organisationer att vara en attraktiv arbetsgivare. Dels 

inför det stundande generationsskiftet på arbetsmarknaden och dels för att det finns 

ekonomiska incitament kring hur motivationsarbetet organiseras. Ett jämförande perspektiv 

mellan privat och offentlig sektor görs dels för att dessa sektorer har olika ekonomiska 

förutsättningar och dels för att tidigare forskning vi tagit del av endast har fokus på antingen 

privat sektor eller offentlig sektor. Vi hoppas därför kunna bidra med ett nytt perspektiv och 

ny kunskap om motivation i arbete.  

Syfte  
Syftet med studien är att identifiera eventuella likheter eller skillnader mellan privat och 

offentlig sektor gällande ledares rationaler kring att motivera medarbetare. Vidare undersöker 

studien hur väl medarbetares upplevelser överensstämmer med ledares resonemang inom 

samma sektor. Syftet kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

- Vilka gemensamma resonemang synliggörs inom respektive sektor när ledare talar om 

motivation av medarbetare?  

- Hur väl överensstämmer de offentliga respektive de privata medarbetares upplevelser kring 

motivationsfaktorer med det ledare talar om?  

- Finns det några likheter eller skillnader kring motivationsfaktorer mellan offentlig och privat 

sektor? 
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Begreppsförtydligande  
Nedan följer en förklaring av några begrepp som vi använt oss av. Vi anser därför att dessa 

inte behöver någon teoretisk definition utan mer ett förtydligande från vår sida vad begreppen 

betyder för oss och hur vi har använt dem.  

 

Motivationsfaktor: När vi i skrift och under intervjuer uttalat oss om motivationsfaktorer har 

vi menat faktorer som påverkar en individ att känna motivation till att utföra arbete. En 

motivationsfaktor kan både vara materiell och icke-materiell, exempelvis lön, beröm eller 

måluppfyllelse. Begreppet motivation utvecklas vidare i den teoretiska referensram som följer 

nedan.  

 

Ledare: I denna studie är begreppet ledare ett samlingsnamn för samtliga sex intervjuade 

respondenter. Detta eftersom dessa har haft varierande titelbenämningar gällande deras post, 

exempelvis chef, arbetsledare, VD, HR-chef.  

 

Rational: Detta begrepp innefattar hur man resonerar kring olika fenomen, alltså hur man 

talar om dem och vilka skäl som finns till att göra vissa saker.  

Forskningsgenomgång 
I följande avsnitt presenteras olika synsätt och innebörder av ämnet motivation. Motivation är 

ett begrepp som kan aktualiseras i många olika sammanhang, men eftersom vår studie berör 

organisationer och arbetsliv kommer även vår forskningsgenomgång att ha inriktningen 

motivation i arbetslivet. Inledningsvis går vi igenom begreppet motivation och vad det 

innebär, följt av psykologiska och ekonomiska aspekter av fenomenet. Vidare går vi igenom 

arbetsledares roll vid motivation i arbete. Därefter berör vi sektorerna på arbetsmarknaden och 

hur de närmar sig varandra, i och med att vi har ett jämförande perspektiv mellan dem. 

Avsnittet avslutas med en del utvecklingsområden inom forskning kring motivation i relation 

till arbete.    

 

Motivation 
Till vardags kan begreppet motivation framstå som oklart och mångfacetterat. Hedegaard 

Hein (2012) redovisar ett flertal variationer som begreppet kan syfta till när det används i 

dagligt tal. När en människa känner sig motiverad kan denne känna vilja, lust eller 

beslutsamhet att genomföra något. Vidare kan en motiverad människa även kanalisera det 
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genom att vara speciellt fokuserad på en uppgift, känna en drivkraft, ett behov eller måste. 

Ryan & Deci (2000a) beskriver faktumet att vara motiverad som att man drivs till att göra 

något, medan Nationalencyklopedin (2014) definierar motivation som faktorer hos en individ 

som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. 

 

Hedegaard Hein (2012) menar att samma otydlighet kring begreppet råder inom arbetslivet. 

Larsen et al. (refererad i Hedegaard Hein, 2012, s.15) har skapat en modell som syftar till att 

förklara olika sätt att förstå hur motivation skapas. Modellen klargör att motivation kan 

skapas på olika nivåer, genom förhållanden hos den enskilda människan, förhållanden på 

arbetet eller förhållanden i en samhällelig kontext. Nivån om förhållanden på arbetet delas in i 

tre underrubriker där den första utgår från att motivation skapas av själva arbetet, det vill säga 

att kvalitén och graden av självständighet i uppgifterna är det som skapar motivationen. Den 

andra underrubriken antyder att det är arbetsplatsens villkor, exempelvis lön, förmåner och 

sociala möjligheter som styr en individs motivation. Den tredje och sista underrubriken menar 

att motivation skapas genom olika sociala processer i företaget. Dessa kan ta sig form genom 

uppskattningar för genomfört arbete eller en specifik handling.   

 

I diskursen kring motivation förekommer också en klassisk uppdelning mellan inre och yttre 

motivationsfaktorer (Hedegaard Hein, 2012). De inre motivationsfaktorerna kännetecknas av 

att de skapas av individen medan de yttre motivationsfaktorerna ligger utanför individens 

kontroll. Detta benämner Herzberg (refererad i Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 266-268) 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer i sin tvåfaktorteori som behandlar fenomenet 

motivation i relation till arbetet. Motivationsfaktorer involverar variabler som stimulerar den 

inre motivationen exempelvis uppskattning från ledning, grad av eget ansvar och 

utvecklingsmöjligheter. Den andra faktorn som benämns hygienfaktor rör ting som påverkar 

den yttre motivationen. Det vill säga, delar i ett arbete som en medarbetare tar för givet, men 

som vid brister kan ge upphov till vantrivsel. Exempel på hygienfaktorer är lön, andra 

förmåner, bra arbetstider och anställningstrygghet. 

 

Self-determination theory  
Deci och Ryan är välkända namn inom motivationsforskning och har i flera årtionden bedrivit 

forskning kring inre och yttre motivation hos människor. De har bland annat varit med och 

skapat Self-determination theory (SDT) vilken blivit flitigt använd inom forskning som 

behandlat motivation. Studier som använt sig av teorin har berört alltifrån tillfredställelse i 



 

5 
  

partnerrelationer (Hadden, Smith & Knee, 2014) till förändringar i munhälsa (Münster 

Halvari & Halvari, 2006). SDT handlar om att mänsklig motivation bör förstås utifrån 

grundläggande psykologiska behov i form av kompetens, autonomi och att kunna relatera 

(Deci & Ryan, 2000).  Dessa psykologiska behov kan användas för att förutsäga prestation 

och välbefinnande hos individer, beroende på om behoven tillfredsställs på ett positivt eller 

negativt sätt. Om behov tillfredsställs på ett positivt sätt främjas motivation och 

välbefinnande. 

 

I SDT diskuteras att det finns olika typer av motivation, men den grundläggande 

uppdelningen baseras på inre och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000a). Inre motivation 

definieras som att man gör något för att det är intressant och roligt, medan yttre motivation 

definieras som att något görs endast för att det leder till en viss utgång. På senare år har 

uppdelningen av motivation förändrats och delats in i autonom motivation, kontrollerad 

motivation och amotivation, men fortfarande kopplat till de grundläggande psykologiska 

behoven (Deci & Ryan, 2008). Den autonoma motivationen innehåller den tidigare inre 

motivationen och den del av yttre motivation där människor identifierar sig med aktivitet och 

det värde det skapar. Kontrollerad motivation är något som styr beteenden utifrån yttre 

faktorer, exempelvis belöning och bestraffning, och gör att människor känner sig pressade att 

bete sig på ett visst sätt. Den kontrollerade motivationen sägs även ha en negativ påverkan på 

de psykologiska behoven (Deci & Ryan, 2008). Båda dessa typer av motivation stimulerar 

och styr beteenden, till skillnad från amotivation som innebär en avsaknad av motivation. 

Författarna har vidare konstaterat att kontexter som stödjer autonomi, kompetens och att 

kunna relatera leder till ökad internalisering och integrering, vilket är av vikt för individer 

som vill motivera andra till ökat engagemang, ansträngning och prestation (Ryan & Deci, 

2000b).   

 

Self-determination theory har visat sig vara applicerbar gällande motivation på arbetet, bland 

annat i en studie av Baard, Deci & Ryan (2004). De menar att människors prestation på 

arbetet influeras av hur tillfredsställda deras inre behov av kompetens, autonomi och att kunna 

relatera är. I studien fanns samband mellan en hög inre behovstillfredsställelse, arbetsledare 

som upplevdes som stöttande av autonomi samt underställda som hade en hög 

autonomiinriktning. SDT har även visat sig vara applicerbar på organisationer i olika länder 

(Deci et al., 2001) och i olika kulturer (Church et al., 2012). 
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Ekonomiska incitament 
När det kommer till pengars betydelse för motivation har Rynes, Gerhart & Minette (2004) 

påvisat att det finns en diskrepans mellan vad arbetstagare säger ha betydelse för dem och vad 

som verkligen har betydelse när det kommer till deras motivation. Diskrepansen ligger i att 

när människor själva får ange betydelsen av ekonomisk ersättning som motivationsfaktor 

tenderar de att ange den som relativt liten, medan det sedan visat sig att ekonomisk ersättning 

faktiskt har en stor betydelse på motivation hos arbetstagarna. Utifrån detta menar forskarna 

att ekonomisk ersättning är en viktig motivationsfaktor för de flesta människor. Dock är det 

inte den enda motivationsfaktorn, icke-ekonomiska motivationsfaktorer är även de viktiga.  

 

Hofmans, De Gieter & Pepermans (2012) har studerat om det finns några individuella 

skillnader i hur arbetstagare känner sig tillfredsställda med belöningar i arbetet, i relation till 

hur tillfredsställda de är med sitt arbete. Vid tre tillfällen har de genomfört enkätstudier där 

respondenterna funnits i olika sektorer, olika organisationer och olika avdelningar, det vill 

säga en stor variation. I studien kommer de fram till att det finns två olika typer av individer 

som skiljer sig åt i relationen tillfredsställelse av belöningar och tillfredsställelse på arbetet. 

Den ena typen får sin arbetstillfredsställelse genom både finansiella och psykologiska 

belöningar, medan den andra typen får sin endast genom psykologiska belöningar. Resultatet i 

studien tyder på att det kan vara skillnader i arbetsvärde som ligger till grund för 

individtyperna. Forskarna konstaterar därmed att det finns viktiga individuella skillnader i 

relationen mellan tillfredsställelse av belöningar i arbetet och arbetstillfredsställelse.  

 

Presslee, Vance & Webb (2013) försöker jämföra betydelsen av materiella och icke-materiella 

belöningar i relation till prestation, att välja mål och engagemanget att uppnå det. Deras studie 

genomfördes på fem olika call centers med varierande geografisk placering i norra USA. Tre 

av arbetsplatserna belönades med poäng, som sedan kunde lösas in mot diverse saker och två 

av arbetsplatserna belönades med pengar. Forskarna menar att det allt mer förekommande 

icke-materiella belöningssystemet som ska motivera medarbetarna, inte alltid är det mest 

fördelaktiga. Resultaten visade att medarbetare som tilldelades icke-materiella belöningar i 

form av poäng tenderade att välja lättare mål, vilket inte höjde prestationsförmågan väsentligt. 

Däremot var dessa medarbetare mer engagerade i sina åtaganden att uppnå målen. De 

medarbetare som tilldelades materiella belöningar i form av pengar tenderade att välja mer 

utmanande mål vilket i genomsnitt även gav denna grupp en högre prestationsförmåga. 
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Engagemanget och förpliktelserna kring målet riskerar dock att avta om individen plötsligt 

upplever arbetet mot det för svårt (Presslee, Vance & Webb, 2013). 

 

Arbetsledarens roll  
En chefs arbetsuppgifter är många gånger komplexa och kan därmed uppfattas som 

sammansatta och mångtydiga (Wenglén, 2012). Tidiga försök att definiera vad en chef gör har 

gjorts genom exempelvis Mintzberg (1973), som har listat tio olika roller som människor i 

chefsposition generellt måste ikläda sig, för att uppfylla sina arbetsuppgifter. Som chef bör 

man vara en symbol för sin organisation, en ledare, nätverkare, monitor som söker och mottar 

information, informationsspridare, talesman, entreprenör, störningshanterare, resursfördelare 

samt förhandlare. 

 

Under perioder med brist på arbetskraft ökar arbetsgivares intresse för att motivera sina 

anställda (Hedegaard Hein, 2012). I dessa situationer är det särskilt viktigt att chefen eller 

arbetsledaren är uppmärksam och visar både kreativitet och en vilja att tillfredsställa sina 

anställda för att behålla dem inom organisationen. Lundin et al. (refererad i Hedegaard Hein, 

2012, s. 219-220) menar dock att motiverade medarbetare inte endast är arbetsgivarens 

ansvar. Författarna exemplifierar med hjälp av några fiskförsäljare i Seattle vars arbete är 

kallt, vått, slemmigt och hårt. Fiskförsäljarna har till trots en positiv inställning till arbetet 

vilket gör att de skapar sig en arbetsmotivation. Exemplet benämns FISH!-filosofin och 

symboliserar vikten av individens eget ansvar. Denne väljer själv sin attityd till arbetet och 

därmed även sin motivation.  

 

En amerikansk studie av Cho & Perry (2011) poängterar organisationens och arbetsledningens 

roll i förhållande till offentligt anställdas inre motivation. Utöver den subjektivt upplevda inre 

motivationen visade studien att ledningens trovärdighet och målorientering påverkade i hur 

stor grad medarbetarna kände sig tillfredsställda och behagade på arbetet. Forskarna 

presenterar även ett negativt samband mellan den inre motivationen och hur benägen en 

medarbetare är att lämna sitt arbete. Det vill säga, desto högre motivation en medarbetare har 

desto mindre är risken att denne lämnar sitt arbete. Organisationens och ledningens förmåga 

att motivera medarbetaren avgör huruvida medarbetaren vill stanna inom organisationen eller 

inte. För högt förväntade yttre belöningar hos medarbetare kan dock påverka ovan nämnda 

samband på ett sådant sätt att det försvagas. 



 

8 
  

Det kan vara svårt att motivera anställda till hög prestation och därmed behålla talangfulla 

människor i organisationer. Enligt Butler & Waldroop (1999) tyder detta på att arbetsgivare 

inte lyckas med att förstå vad som ligger till grund för tillfredställelse i arbetet, utan tar för 

givet att de anställda är nöjda. De har därför utvecklat något som kallas ”job sculptning”, 

vilket innebär att forma och matcha anställdas arbete till deras livsintressen. I en indisk studie 

med cirka 300 anställda i olika yrkeskategorier har Ganesan & Gauri (2012) arbetat vidare 

utifrån begreppet ”job sculptning”. De fann att det finns ett samband mellan anställdas 

kompentens, tillfredställelse i arbetet och väl definierade motivationsfaktorer. Deras studie 

visade även att de som hade en arbetsbeskrivning i linje med deras livsintressen var nöjda 

med sitt arbete och bidrog positivt till organisationens mål. De med hög kompetens bidrog 

även de positivt till organisationen mål, och de visade sig ha tydligt definierade 

motivationsfaktorer. De med odefinierade motivationsfaktorer var inte lika nöjda med sitt 

arbete och hade svårare att fokusera på mål. Slutligen visade studien att arbetsgivare vilka 

försökte forma arbetsbeskrivningar utifrån de anställdas motivationsfaktorer och livsintressen 

noterade en märkbar förbättring i prestation och belåtenhet hos dessa anställda. 

 

Politisering och företagisering 
Föreställningar om att ledning och management inom privat och offentlig sektor skulle vara 

två skilda principer, har luckrats upp (Lind, 2002). Tendenser visar att offentliga 

verksamheter till stor del företagiserats, det vill säga närmat sig den privata sektorn.  Medan 

privata verksamheter kommit att likna offentliga verksamheter allt mer, alltså politilerats 

(Brunsson, 2002). Företagiseringen av den offentliga sektorn har på senare tid genom en 

högre grad av autonomi, blivit mer handlingsinriktad och resultatstyrd. Sektorn har således 

blivit mer kundorienterad och därmed ökat möjligheten till avgiftsfinansiering. Tecken på att 

flertalet privata verksamheter politiserats blir tydliga genom exempelvis dess CSR-

verksamheter (Corporate Social Responsability). Genom att engagera sig och ta ställning i 

frågor som anses anständiga, rationella och rättvisa skapar företaget värde som inte bara 

sträcker sig till kunderna utan till fler medborgare i samhället (Brunsson, 2002).  

 

Arvidsson (2002) menar att en minskning avseende skillnaderna mellan företag och 

förvaltning skett under de senaste åren. Han poängterar att bland annat existensmotivet, 

marknad, finansiering och ledning fortfarande är separat men att det blandekonomiska 

välfärdssamhället bidragit till en större sammanflätning mellan den privata och offentliga 

sektorn. Brunsson (2002) har utformat en teoretisk referensram där huvudidén är att alla 



 

9 
  

organisationer, företag och förvaltningar är offentliga. Detta på grund av att de knyter an till 

vissa grundläggande organisationsinstitutioner, det vill säga regler, föreställningar och 

principer för organiserande som anses självskrivna, riktiga eller typiska.  

 

En holländsk studie från 2008 (Van Der Wal, De Graaf & Lasthuizen) studerar skillnader och 

likheter sektorerna emellan vad avser värdeord som vägleder ledning och organisatoriskt 

beteende. Utfallet från de 382 studerade cheferna visade två distinkta värdesystem tillhörande 

respektive sektor men även en gemensam kärna av viktiga organisatoriska egenskaper. De 

främsta värdena inom den offentliga sektorn var laglighet, omutlig eller oförstörbar samt 

ojävig, vilka inte återfanns inom den privata sektorns listade värden. De mest återkommande 

värdena inom den privata sektorn var ärlighet, innovation och lönsamhet vilka var 

frånvarande från den offentliga sektorns toppvärden. Fem egenskaper som båda sektorerna 

ansåg viktiga och som representerar den gemensamma kärnan sektorerna emellan var ansvar, 

kompetens, tillförlitlighet, effektivitet samt ändamålsenlighet.   

 

Utveckling och framtid  
Ovanstående rubriker visar på några olika synvinklar kopplade till motivation i arbete, men 

det finns tomrum inom forskningsområdet. Xavier (2014) har i en studie försökt hitta delar 

inom området kompensation och förmåner där det saknas forskning, detta med utgångspunkt i 

insamlad data i Belgien där både linjechefer, medarbetare och yrkesverksamma inom området 

varit delaktiga. Studien visar att linjechefer anser att belöningssystem i dagsläget inte är 

tillräckligt attraktiva för att locka till sig och behålla medarbete, samtidigt som medarbetarna 

inte är nöjda med hur belöningssystem hanteras. Yrkesverksamma inom HR tycks inte ha 

kännedom om de anställdas uppfattningar kring belöning. De anser vidare att inom området 

kompensation och förmåner saknas forskning kring ämnet belöningar, framförallt belöningar i 

förhållande till kommunikation, åldrande befolkning, flexibilitet och ekonomi. Xavier (2014) 

har utifrån detta kommit fram till att framtidens forskning kring området kompensation och 

förmåner bör fördjupa sig i tre olika aspekter. Dels vad den externa miljön har för effekter på 

området och dels de anställdas perspektiv på området. Den sista aspekten behandlar framtida 

forskning kring icke-monetära belöningar, detta utifrån att organisationer idag har ett tuffare 

ekonomiskt läge och att de därför inte finns lika mycket pengar att tillgå, alltså vilka icke-

monetära belöningar finns det som fortfarande har en motiverande effekt på personalen. 
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Gupta & Shaw (2014) konstaterar även de att det saknas forskning kring system för 

kompensation och finansiella incitament i organisationer. Systemen har potential att influera 

anställdas attityder och beteenden när det kommer till motivation och ansträngning, men det 

är alltså ett av de mest “under-forskade” områdena inom HRM. De benämner området som 

det försummade området inom HRM-forskning. 

 

Fler som diskuterat att det saknas forskning kring kompensation är Gagné & Forest (2008). 

De menar att det finns en liten motsättning mellan de som argumenterar för belöningssystem 

för ökad prestation och SDT som menar att sådana system kan ha en negativ påverkan på den 

autonoma motivationen. Forskarna har därmed skapat en modell som de hoppas ska hjälpa 

forskningen framåt och därmed försöka hitta kompensationssystem som kan påverka den 

autonoma motivationen på ett positivt sätt.  

 

Summering 
Motivation är något som driver människor till att bete sig och agera på ett visst sätt. Forskning 

om motivation i arbetet har visat att både psykologiska och ekonomiska faktorer har inverkan 

på arbetstagares motivation, där även arbetsledare spelar en viktig roll. Vidare har det visat 

sig finnas tendenser att sektorerna på arbetsmarknaden, alltså den privata och den offentliga, 

har blivit allt mer lika varandra. Slutligen konstateras att motivation är ett område det forskats 

mycket kring, trots det finns vissa tomrum som behöver utforskas mer. Förhoppningen är att 

vår studie kan bidra till att fylla en del tomrum som finns inom motivationsforskningen med 

det jämförande perspektivet mellan privat och offentlig sektor.  

Metod  
Denna studie har haft för avsikt att inom privat och offentlig sektor undersöka ledares 

rationaler när det kommer till motivation av medarbetare samt se om dessa överensstämmer 

med vad medarbetare motiveras av. Fokusen blev således tudelat och därmed användes även 

två olika insamlingsmetoder, dels halvstrukturerade intervjuer med ledarna och dels en enkät 

till medarbetarna. I avsnittet presenteras först urvalet av respondenter följt av insamlingen av 

vår data. Därefter förklaras hur vår data bearbetats och analyserats och avslutas med en 

diskussion om kvalité och etik i studien.   
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Urval 
Inför studien gjordes två avgränsningar innan ledare och dess medarbetare inom privat och 

offentlig sektor kontaktades. För det första valdes tjänstemän ut som yrkeskategori, främst för 

att dessa till stor del finns representerade inom båda sektorerna. För det andra var en 

förutsättning att de organisationer som kontaktades även skulle ha minst tio tjänstemän för att 

uppnå en viss kvantitet i antalet enkätrespondenter. Målet för studien var att intervjua tre 

ledare inom vardera sektorn. En förfrågan om deltagande skickades ut till cirka femton ledare 

i organisationer som passade in i ramen för våra avgränsningar, vilket enligt Bryman (2011) 

kallas för målinriktat urval. Det vill säga att personer som ansågs relevanta för att kunna 

besvara forskningsfrågorna valdes ut. De tre ledare inom vardera sektorn som svarade först 

och var positiva till deltagande var de som sedan ingick i studien. Av praktiska skäl skickades 

enkäten ut till de intervjuade ledarnas medarbetare. Främst för att en kontakt därmed redan 

var skapad och att utskicket eller utdelningen av enkäten till medarbetarna gick snabbare och 

smidigare. Totalt hölls sex intervjuer, med tre ledare inom vardera sektorn. Enkäten delades ut 

till 69 medarbetare inom offentlig sektor och besvarades av 48 stycken, vilket genererade en 

svarsfrekvens på 70 procent. Motsvarande för privat sektor var att enkäten delades ut till 111 

medarbetare, besvarades av 54 stycken vilket resulterade i en svarsfrekvens på 49 procent. 

Svarsfrekvensen diskuteras i avsnittet för metoddiskussion, sidan 35.   

 

Datainsamling 
Utifrån urvalets avgränsningar kontaktades ledare i organisationer via mail med information 

om vilka vi är, studiens syfte, tillvägagångssätt, etiska krav samt en förfrågan om möjlighet att 

delta. Halvstrukturerade intervjuer hölls därefter med samtliga ledare. Detta är en bra metod 

för datainsamling när man vill förstå och få beskrivningar om ett fenomen utifrån 

respondentens perspektiv (Kvale & Brinkman, 2009). Innan intervjuerna skapades en 

intervjuguide vilken fokuserade på olika teman med tänkbara frågor, vilket en 

halvstrukturerad intervjuguide bör innehålla (Kvale & Brinkman, 2009). Frågorna skapades 

med hjälp och stöd av forskningsgenomgången. Exempelvis menar Hedegaard Hein (2012) att 

begreppet motivation kan framstå som oklart och mångfacetterat, varvid det blev aktuellt att 

ställa frågor om respondentens uppfattning av begreppet. Deci & Ryan (2000) talar om 

medarbetares psykologiska behov och att om dessa tillfredsställs på ett positivt sätt främjas 

motivationen och välbefinnandet. Detta mynnade ut i frågor kring om ledaren visste eller 

kände vad dennes medarbetare motiverades av. Det Cho & Perry (2011) skriver om 

ledningars trovärdighet kontra medarbetarnas grad av tillfredsställelse och det Butler & 
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Waldroop (1999) skriver om ”job sculpting” bidrog till frågor om ledares tankar och 

förhoppningar kring motivationsfaktorer. Följdfrågor om uppföljning blev också aktuella för 

att ta reda på hur ledarna får reda på om deras arbete fungerar. Se intervjuguide i bilaga 1. 

Samtliga intervjuer spelades in och de varierade i längd, mellan 30 till 50 minuter. För att 

hålla en jämnare kvalité på intervjuerna och för att säkerställa att ungefär likvärdiga frågor 

ställdes till samtliga respondenter hölls intervjuerna av en och samma person. Den andra 

personen förde anteckningar och bidrog med eventuella följdfrågor. Citaten som användes 

redigerades till att utesluta talspråk för att öka läsvänligheten, vilket minskade risken för att 

respondenter och deras organisationer avslöjades. Citaten skickades sedan till samtliga 

intervjuade ledare för bekräftelse så att det som citerats inte förvrängts. Genom 

respondentvalidering vill man få ett godkännande från deltagarna på att den beskrivning eller 

de citat som presenterats i studien är korrekt (Bryman, 2011).   

 

I studien eftersöks överensstämmelsen mellan vad medarbetare upplever motiverande i 

förhållande till ledares resonemang. För att kunna samla in så många medarbetares 

upplevelser som möjligt passade en enkät bättre än halvstrukturerade intervjuer. Enkäter 

överlag är både billiga och snabba att administrera och de kan lätt anpassas efter 

respondenternas behov (Bryman, 2011), vilket var viktigt för oss då vi förstod att alla 

respondenter inte alltid är på plats. Enkäten skapades i Google Drive vilket möjliggjorde att 

den enkelt kunde skickas ut och besvaras via en länk i ett mail. Detta kan liknas vid vad 

Bryman (2011) benämner webbsurvey, där enkäten fylls i via en webbsajt. En stor fördel med 

webbsurveys menar han är att alla svar hamnar i en databas, vilket medför att man slipper det 

krävande efterarbetet som blir vid enkätundersökningar. Två identiska enkäter skapades varav 

den ena fylldes i av privata organisationer och den andra av offentliga, se bilaga 2. Detta för 

att kunna analysera svaren separat och sedan kunna jämföra dem med varandra. Enkäten 

bestod till största delen av frågor med likertskala. Denna typ av skala används för att mäta 

känslor och upplevelser inom ett visst tema utifrån olika påståenden (Bryman, 2011). Öppna 

frågor med fritextrutor förekom också i enkäten, detta för att respondenterna skulle få 

möjlighet att fördjupa sina svar om de önskade. Majoriteten av frågorna var obligatoriska 

medan ett par fritextrutor var frivilliga. Enkäten skickades först ut till tio personer som en 

pilotstudie, detta för att säkerställa att frågorna var utformade på ett fungerande sätt, för att 

eliminera eventuella oklarheter och för att undersökningen i slutändan skulle bli bra (Bryman, 

2011). Efter pilotstudien fick två av frågorna förklarande texter då vissa begrepp i frågorna 

inte var självklara för alla. Enkäterna skickades sedan ut i samband med intervjuerna som 
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hölls med ledarna och tog cirka fem till tio minuter att besvara. Fem ledare valde att 

medarbetarna skulle besvara enkäten via länk i ett mail, medan en ledare valde enkät i 

pappersform. Pappersenkäterna matades sedan in i Google Drive för att alla enkätsvar skulle 

vara samlade på ett och samma ställe.  

 

Analysmetod 
Då studien bestod av både halvstrukturerade intervjuer och enkäter blev således bearbetningen 

och analysen tudelad. Analysen av intervjuerna har inspirerats av en fenomenologisk 

utgångspunkt då en av våra frågeställningar eftersöker gemensamma resonemang bland ledare 

i de två sektorerna. Fenomenologin är en passande analysmetod när man vill utgå från 

insamlad empiri, just för att man som forskare inte har tillgång till andra människors 

upplevelser av ett fenomen och därför behöver få detta beskrivet för sig, genom exempelvis 

intervjuer (Szklarski, 2009). Det som eftersöks är ett fenomen och vilka upplevelser individer 

har av det fenomenet, vidare eftersöks essensen, det vill säga det mest väsentliga och 

konstanta i individernas upplevelser.  

 

Alla våra intervjuer transkriberades och lästes sedan igenom flertalet gånger för att skapa oss 

en uppfattning om innehållet. Under tiden vi läste kodade vi textmaterialet, det vill säga att vi 

skrev ner nyckelord som beskrev olika delar av textstycken. Av de koder som hade liknande 

innebörd skapade vi sedan kategorier. Detta gjorde vi var för sig för att inte påverka varandra. 

Sedan jämfördes våra koder och kategorier, och dessa visade vara väldigt lika varandra. 

Utifrån vårt sammanställda material skapades kategorier vilka gavs namn som beskrev 

innehållet i dem. När kategorierna skapats och namngivits läste vi igenom textmaterialet igen 

för att bekräfta att dessa återfanns i textmaterialet. Proceduren gjordes för vardera sektorn för 

sig och kategorierna blev således de huvudsakliga teman som beskrev kärnan av vad ledarna 

inom vardera sektorn pratat om.   

 

Enkäterna utformades som tidigare nämnt i Google Drive. I programmet sammanställs svaren 

direkt i både diagram av olika slag, antal svaranden och procentsatser. Datan kunde då enkelt 

jämföras, dels med ledarnas svar och dels mellan de båda sektorerna för att identifiera likheter 

och skillnader. Figurerna som redovisade resultaten gjordes dock om i Excel då Google 

Drives diagram justerar y-axeln efter den högsta stapeln, vilket kan ge missvisande resultat. 

För att stärka vårt resultat matade vi även in datan i statistikprogrammet SPSS och tog fram 

medelvärden som redovisades i tabellform. Till medelvärdesanalyserna fick vi även ut ett 
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sambandsmått kallat Eta. Detta sträcker sig från noll till ett, där noll tyder på inget samband 

och ett tyder på ett perfekt samband.  

 

Kvalitet och etik 
När det talas om kvalité inom kvalitativ och kvantitativ forskning skiljer sig oftast begreppen 

som används och vad som eftersöks åt (Bryman, 2011). Till skillnad från kvantitativ forskning 

som använder sig av begreppen validitet och reliabilitet är den kvalitativa forskningen många 

gånger inte intresserad av att lägga någon vikt vid att mäta något. Guba & Lincoln (refererad i 

Bryman, 2011, s. 352-353) föreslår två grundläggande kriterier för bedömningen i kvalitativa 

studier, tillförlitlighet och äkthet.  

 

I Guba & Lincolns tillförlitlighetsbegrepp (refererad i Bryman, 2011, s. 352-353) inryms 

huruvida i vilken utsträckning slutsatser är trovärdiga eller inte, i vilken utsträckning 

resultaten kan generaliseras, hur tillförlitlig studien är samt att den är objektiv och fri från 

värderingar. Vår studie skapar tillförlitlighet genom en teoretiskt förankrad genomgång kring 

ämnet motivation i arbete som legat till grund för analysen och sedan slutsatserna. Storleken 

på sektorerna på arbetsmarknaden i förhållande till omfattningen av vår studie gör det svårt att 

generalisera resultatet, däremot finns en användbarhet för de ledare som befinner sig inom 

dessa. Det faktum att vi varit två stycken som skapat, bearbetat och analyserat arbetet bidrar 

också till en högre tillförlitlighet då det innebär en större objektivitet. Intervjufrågorna hade 

sin utgångspunkt i den teoretiska referensram vi byggt kring ämnet motivation och 

intervjuerna genomfördes av en och samma person för att stärka kvalitén. Tillförlitligheten 

stärks ytterligare genom att materialet från intervjuerna till en början analyserades var för sig 

och sedan tillsammans.  

 

I äkthetsbegreppet (Guba & Lincoln, refererad i Bryman, 2011, s. 352-353) innefattas att 

studien ska spegla de olika uppfattningar som finns, att den bidrar till att de som deltagit får 

en ökad förståelse för området och för andra deltagares uppfattningar samt att studien kan 

bidra till att deltagarna kan förändra sin situation. En äkthet i vår studie kan identifieras 

genom att respondentvalidering har tillämpats. Respondenterna som citerats i studien har 

kontaktats för att försäkra att det som skrivits i rapporten inte förvrängt eller ändrat deras 

resonemang i en viss fråga. Citaten som ingår i studien representeras av samtliga intervjuade 

ledare, detta för att få en så rättvis och tydlig bild av de lika och olika åsikter och 

uppfattningar som finns. Vidare stärks äktheten genom att respondenter och andra läsare kan 
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ta till sig förslag på tillvägagångssätt, aktiviteter och resonemang kring ämnet motivation i 

arbetet. Med politiseringen och företagiseringen som Lind (2002) och Brunsson (2002) 

poängterar stärks äktheten ytterligare i och med att den vänder sig till både privat och 

offentlig sektor. Vår jämförelse mellan sektorerna speglar olika uppfattningar vilket bidrar till 

att respondenter och andra läsare kan få en ökad förståelse för andras situationer.  

 

Gällande enkätstudien kan en god validitet främst försäkras genom att studien mäter det den 

avser att mäta (Bryman, 2011). Konstruktionen av enkäten baseras till stor del på temana från 

intervjustudien som vidare är förankrade i den teoretiska referensramen. Hur väl frågorna är 

formulerade för att svara på frågan om hur medarbetarna upplever motivation i arbete beror 

på reliabiliteten. Denna studies reliabilitet stärks genom den pilotstudie som genomfördes 

innan den riktiga undersökningen tog vid. Med hjälp av pilotstudien kunde vi avgöra hur väl 

respondenternas svar sedan kunde användas för att besvara frågeställningen.  

 

Vår studie tar även hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2014). 

Samtliga deltagare har muntligt eller skriftligt inför studien informerats om syfte, användning, 

ändamål och hur de kan ta del av rapporten efter dess färdigställande. Upplysningar om 

möjlighet att avbryta och att avstå från att svara på en viss fråga gjordes i samband med 

inledandet av intervjuerna och i en inledande text i enkäterna. Samtliga respondenter och 

organisationer tillsammans med deras uppgifter har behandlats konfidentiellt.  

Resultat och analys 
Nedan redovisas resultatet och analysen av vår studie. Presentationen sker löpande utifrån 

våra frågeställningar. Inledningsvis presenteras ledarnas rationaler kring motivationsfaktorer 

som ligger till grund för att få sina medarbetare motiverade. Detta avsnitt har tilldelats namnet 

Ledare. Vidare följer resultatet från vår andra frågeställning, det vill säga hur väl 

medarbetarnas förväntningar och behov av motivationsfaktorer överensstämmer med det som 

ledarna talar om. Detta avsnitt benämns Medarbetare. Vidare besvaras vår tredje 

frågeställning om likheter eller skillnader mellan den privata och offentliga sektorns 

motivationsfaktorer, avsnittet benämns Offentlig sektor kontra privat sektor.  
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Ledare 

Offentlig sektor 

Av de tre genomförda intervjuerna inom offentlig sektor har vi funnit att de huvudsakliga 

temana av fenomenet motivationsfaktorer i arbete består av en vi-känsla, arbete mot mål och 

att lön inte är en huvudfaktor. 

 

Vi-känslan kan beskrivas med att ledarna försöker få ihop sina medarbetare till en grupp med 

bra sammanhållning. Känslan försöker ledarna skapa bland annat genom delaktighet och 

trivsel. Delaktigheten stärks genom problemlösning i grupp där man stöttar och motiverar 

varandra. Ett gott medarbetarskap och att ha arbetsplatsträffar ger medarbetarna möjlighet att 

lyssna till varandra för att kunna förstå varandras roller. Trivsel beskrivs av ledarna som att ha 

ett öppet klimat där varje individ har möjlighet att uttrycka sig fritt och känna sig sedd samt 

att ge varandra beröm. Detta kan liknas med de sociala processer som Larsen et al. (refererad i 

Hedegaard Hein, 2012, s.15) presenterar över vad som påverkar människor att känna 

motivation i arbete.   

 

Under det här året så har jag byggt ett lag och en laguppställning, vi jobbar i ett team som man 

inte har gjort tidigare. Det är också en sådan här motivationsskapande faktor som är viktig, att 

ha trevligt ihop. (Ledare offentlig 3) 

 

Jag är av den uppfattningen att vi tillsammans kan ordna de arbetsuppgifter vi har, de är inte 

dina och mina, vi ska fixa det tillsammans. Och då krävs det ju att vi jobbar ihop och lyssnar 

till varandra. Och det skapar en vi-känsla och trivsel som också motiverar.  (Ledare offentlig 

2) 

 

Ett annat huvudsakligt tema och motivationsdrivande faktor inom offentlig sektor tycks vara 

arbetet med och mot mål. Cho & Perry (2011) kom i sin studie fram till att ledningens 

trovärdighet och målorientering hade stor betydelse för medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. 

Studien visade också att förmågan att motivera medarbetarna mot målen avgjorde huruvida 

medarbetarna var benägna att lämna organisationen eller ej. Ledarna i den offentliga sektorn 

uppger att det är av stor vikt att medarbetarna är införstådda med verksamhetens mål och hur 

de personligen bidrar till att uppfylla målen. I detta uppges stöttning och dialog vara en viktig 

del för att som ledare ge de förutsättningar som krävs för att individen, gruppen och 

organisationen ska uppnå sina mål och se helheten i verksamheten. Att medarbetarna är 
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införstådda är liknande ett av de grundläggande psykologiska behoven som Deci & Ryan 

(2000) beskriver, att kunna relatera, och om detta främjas kan även motivationen öka.  

 

Och vad kan jag på min lilla plats, vad bidrar jag med? Vad kan jag spänna bågen med inför 

kommande år? (Ledare offentlig 2)  

 

Ja och det är ju jätteviktigt för att dom satsningar vi gör ska givetvis ligga i linje för att vi ska 

nå våra mål, det är ju väldigt sällan som man gör satsningar som inte är kopplade mot 

resultatet. [...] Då är det ju än viktigare att man då vet, jamen mitt bidrag till det här målet det 

är att vi gör det här. (Ledare offentlig 1)  

 

Motivationsfaktor för dem är också att de känner att jag lyssnar på dem, jag är tillgänglig för 

dem, jag försöker förstå deras problem och situation och att vi löser det tillsammans. (Ledare 

offentlig 3) 

  

Ledarna nämner även att lön inte är en huvudfaktor när det kommer till motivation i arbete. 

Det påminner om Rynes, Gerhart & Minettes (2004) studie där resultatet tyder på att den 

ekonomiska ersättningen är viktig för de flesta, dock inte den enda motivationsfaktorn. Den 

offentliga sektorns ledare uppger att andra faktorer spelar större roll, exempelvis trivsel och 

bra arbetssituation. De uppger att det skulle kunna underlätta motivationsarbetet att använda 

ekonomiska incitament i större utsträckning ibland, men de är också tydliga med att lön oftast 

inte är det mest väsentliga hos deras medarbetare ändå. Hofmans, De Gieter & Peperman 

(2012) menar att det finns olika typer av individer när det kommer till arbetstillfredsställelse. 

Antingen de som tenderar att motiveras av både psykologiska och ekonomiska belöningar, 

eller de som nästintill enbart motiveras av psykologiska belöningar. Inom den offentliga 

sektorn tenderar de psykologiska belöningarna att vara mer förekommande.  

 

Den [lönen] kommer sällan på första om man inte får den här konkreta frågan ja det är klart att 

jag vill ha högre lön. Men till sist så mår jag nog inte bättre med en högre lön om 

arbetssituationen och arbetsbelastningen är enormt ansträngd. Då blir det kortsiktig motivation 

tror jag. (Ledare offentlig 1)  

 

Du kan inte bara köpa motivation utan det är andra faktorer i jobbet som måste vara drivande. 

(Ledare offentlig 3) 
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Privat sektor  

Av de tre genomförda intervjuerna inom privat sektor har fyra olika huvudsakliga teman kring 

motivationsfaktorer i arbete identifierats. Dessa är informationsflöde, olika aktiviteter, en 

“frågar-man-så-får-man”-mentalitet samt bonussystem.  

 

Informationsflödet kan beskrivas med att ledarna anger morgonmöten, veckomöten, 

informationsbrev och annat som viktiga kanaler för medarbetarna att hålla sig uppdaterade om 

vad som händer i organisationerna. Enligt ledarna skapar det även en öppenhet mot 

medarbetarna vilket kan underlätta beslutsfattande i olika situationer. Genom detta kan 

medarbetarna även känna att de är delaktiga i organisationen. Detta kan knyta av till Deci & 

Ryans (2000) teori om psykologiska behov där framförallt behovet att kunna relatera kan 

liknas med att hålla sig uppdaterad. I och med att ledarna uppger att välinformerade 

medarbetare lättare kan förstå och relatera olika beslut till den information de mottagit.  

 

[...] för det är mycket lättare att motivera personalen. Och då finns det en grundtes där som jag 

tror är väldigt viktig, det är att varje morgon sitter jag med personalen och fikar. Varenda 

morgon så träffas vi och då kommer små saker upp, stora saker kommer upp och så 

vidare. (Ledare privat 3) 

 

När vi har våra genomgångar så är vi väldigt öppna med hur det ekonomiska läget är. [...] För 

att man ska få en förståelse för alla beslut som vi tar. (Ledare privat 2)  

 

Ett annat tema som ledarna pratar mycket om är olika aktiviteter som genomförs både under 

och efter arbetstid. Huvudsyftet med aktiviteterna tycks vara att skapa en starkare gemenskap 

och ett engagemang internt, som senare sprids vidare externt och på så vis bidrar till att 

organisationen gynnas. Storleken på aktiviteterna varierar men gemensamt för dem är att det 

är kostnader för företagen. De flesta av dessa aktiviteter uppger dock ledarna vara så små 

kostnader att det inte påverkar organisationens ekonomi i särskilt stor utsträckning. Exempel 

på sådana aktiviteter är tulpanbuketter, grill-, slalom- och hockeykvällar, 

födelsedagspresenter, teambuilding-övningar samt fika. Större aktiviteter som kräver mer 

planering och en högre budget, och som även budgeteras i förväg, är exempelvis julfester, 

jubileumsfiranden samt konferens- och rekreationsresor.  

 

Engagemang i att de bryr sig om sin arbetsplats och att de bryr sig om varandra och därmed 

tror jag långsiktigt att det genererar resultat i verksamheten också. (Ledare privat 3)  
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Typ sådana här saker, det jag pratade om som man kommer på i förbifarten, man tittar på 

hockey eller man går ut och tar en öl [...], så det är inte några pengar i det, att köpa lite 

cateringmat och en ölback eller någonting annat och sätta sig och se på hockey. (Ledare privat 

2)  

 

Hedegaard Hein (2012) påpekar att det under perioder med bristande arbetskraft bland annat 

är viktigt att ledare är kreativa för att motivera och behålla sina medarbetare inom 

organisationen. Ledarna inom den privata sektorn poängterar att kreativiteten är viktig 

vardagligen då medarbetarna lätt vänjer sig vid en viss standard och inte nöjer sig med 

exempelvis en likadan julfest år efter år. Standarden och nivån på aktiviteter, belöningar och 

motivationsfaktorer uppger ledarna vara en svår och känslig balansgång. Det är svårt att sluta 

med eller plocka bort något som väl har påbörjats och därmed tycks det snarare vara så att 

ledarna måste underhålla eller utöka det som väl implementerats. Att hålla alla medarbetare 

tillfredsställda och glada upplevs också som en utmaning.  

 

Och sen är det ju en balansgång det här med motivation. Alltså, vad är hönan och vad är 

ägget? Alltså om jag höjer lönen med 1000 spänn, jobbar jag hårdare då? För vissa blir det 

nästan tvärtom, nästan latare, man blir mer bekväm. (Ledare privat 1) 

 

Det tycks även råda en “frågar-man-så-får-man”-mentalitet inom den privata sektorn. 

Redskap för att kunna utföra arbetet, exempelvis nya smartphones, utbildningar eller mässor 

är exempel på faktorer som efterfrågas. Ledarna uppger att medarbetare snarare tenderar att 

fråga om möjligheten att få gå en viss utbildning istället för exempelvis högre lön. Så länge 

medarbetarna kan motivera varför och även ledarna kan se nyttan med det får de flesta 

genomföra sin önskade utbildning eller åka på sin önskade mässa. Detta kan också relateras 

till de psykologiska behoven (Deci & Ryan, 2000) som nämnts tidigare. I detta fall är det 

behovet kompetens som kan uppfyllas om medarbetaren upplever sig sakna kompetens för att 

utvecklas eller kunna utföra arbetet bättre.   

 

Vill man ha en smartphone får man en smartphone, det är inte där vi tjänar pengarna. (Ledare 

privat 1) 

 

Ja men för att jag ska känna nu att jag ska komma vidare, det finns en utbildning här, den 

skulle jag vilja gå. Ja men fine, då får du gå den då. (Ledare Privat 2)  
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Det fjärde och sista huvudsakliga temat av motivationsdrivande faktorer inom privat sektor är 

bonussystem som genererar tillskott i form av ekonomisk ersättning till medarbetarna. 

Ledarna pratar om en snarlik utformning som dels baseras på, och dels kräver att vissa mål 

nås. Enligt Presslee, Vance & Webb (2013) tenderar medarbetare som tilldelas ekonomiska 

belöningar att välja och sträva efter högre mål, vilket också genererar en högre 

prestationsförmåga generellt. Risken finns dock att man ger upp snabbare om det blir för 

svårt. Bland ledarna i privat sektor anses bonus på gruppnivå vara det mest fördelaktiga 

eftersom alla tillsammans måste nå målen, vilket även bidrar till att verksamheten gynnas. 

Därefter fördelas bonusen efter hur mycket varje individ arbetar. Det upplevs svårt att ha en 

bonus på individuell nivå eftersom det skulle bli en subjektiv bedömning från ledningshåll om 

vilka som har presterat tillräckligt och inte.  

 

Alltså vi lyckas tillsammans och vi misslyckas tillsammans. Så där har jag väl någon idé om 

att vi kan skapa någon form av fond eller stiftelse som blir att, att det blir personalens pengar 

som på något sätt förvaltas. (Ledare privat 1) 

 

Då kommer man in lite på det här hur man motiverar och då jobbar vi med en gruppbonus. Så 

oavsett om du jobbar i kassan eller om man jobbar som kreditchef [..] får man samma bonus. 

Och det drivs av att gruppen levererar de målsättningar vi har gjort. (Ledare privat 3)  

 

Medarbetare  
Nedan redovisas resultatet från den enkät som delats ut till medarbetarna i offentlig respektive 

privat sektor. Resultatet presenteras med hjälp av frågorna i enkäten som kan ses i sin helhet i 

bilaga 2. Skalnivån på frågorna med likertskala sträckte sig från 1 till 5 där 1 = I mycket liten 

utsträckning och 5 = I mycket stor utsträckning. Nivåerna 2, 3 och 4 saknade namn, vilket 

gjorde att respondenterna själva fick tolka skalan. Detta för att undvika att respondenterna 

skulle fastna vid någon formulering eller uppleva att de inte identifierade sig med någon av 

nivåerna. I varje figur presenteras medelvärdet för svaren, vilket visas med M = värdet. Tabell 

1 med samtliga medelvärden samt eta-värden kan ses i sin helhet på sidan 30.  

 

Offentlig sektor  

I enkäten fick medarbetarna möjlighet att beskriva vad motivation betyder för dem och svaren 

hade stor variation. Tyngdpunkten ligger dock i att motivation beskrivs som en drivkraft eller 

vilja att göra någonting. Övriga svar som flertalet nämnt är att känna engagemang, att 

utvecklas, att få uppskattning, att känna glädje och inspiration och att prestera resultat. 
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Hedegaard Hein (2012) beskriver begreppet motivation som mångfacetterat och oklart, och att 

det även inom arbetslivet råder otydlighet om begreppet. Den stora spridningen i svaren från 

medarbetarna tyder på att det är just mångfacetterat och otydligt.  

 

Kring frågan om ekonomiska ersättningar är motiverande angav endast drygt en tiondel att de 

i mycket stor utsträckning motiverades av det. Majoriteten av de svarande placerar sig i den 

tredje och fjärde nivån, se figur 1.  

 

Figur 1. Enkätfråga offentlig sektor: Jag motiveras av ekonomiska belöningar,  

exempelvis bonus eller provision. 

 

Utifrån figur 1 kan utläsas att ekonomiska belöningar tenderar att ha en viss betydelse för de 

anställda inom offentlig sektor. I förhållande till figur 2 och 3 blir dock betydelsen mindre då 

fler angett en fyra eller femma på dessa frågor. Detta ligger i linje med det ledarna har nämnt, 

alltså att lönen eller andra ekonomiska belöningar är en faktor som spelar in när det kommer 

till motivation men det är inte det huvudsakliga för att medarbetarna ska känna sig 

motiverade. 

  

I figur 2 placerar sig nästintill samtliga medarbetare på den högre delen av skalan och 

upplever därmed sig motiverade av att deras arbete känns meningsfullt. Ryan & Deci (2008) 

menar att en typ av motivation är den autonoma motivationen där individen gör något för att 

denne identifierar sig med en aktivitet och de värde som skapas. Att medarbetarna upplever 

sig motiveras av ett meningsfullt arbete kan därmed liknas vid att de drivs av en autonom 

motivation. Det meningsfulla arbetet kan även jämföras med ledarna som pratar om arbete 

mot och med mål, vilket bidrar till att medarbetarna känner sig delaktiga och ser sin del i 

helheten.  
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Figur 2. Enkätfråga offentlig sektor: Jag motiveras av att jag upplever mitt  

arbete meningsfullt. 

 

Medarbetarna har angett liknande svar gällande om de motiveras av feedback, uppskattning 

och samtal med/av arbetsledare. Nästintill samtliga placerar sig på den övre delen av skalan, 

se figur 3. Ledarna i offentlig sektor har pratat om att en vi-känsla är viktigt, bland annat 

genom trivsel som skapas genom att stötta och se varandra. Vi-känslan är även något som 

återfinns i medarbetarnas svar angående om de motiveras av umgänge med sina kollegor, se 

figur 4. Hälften av medarbetarna har angivit en fyra på om de motiveras av detta. Utöver det 

har cirka en fjärdedel av medarbetarna placerat sig i mitten medan resterande fjärdedel har 

angivit en femma. 

Figur 3 & 4. Enkätfråga offentlig sektor: Jag motiveras av uppskattning, feedback eller samtal av/med min arbetsledare & 

Enkätfråga offentlig sektor: Jag motiveras av umgänge med kollegor, exempelvis team-building, firmafest, afterwork. 

 

Medarbetarnas svar angående meningsfullt arbete, feedback, uppskattning och samtal samt 

umgänge med sina kollegor tyder på att medarbetare inom offentlig sektor är individer som 

mestadels motiveras av psykologiska belöningar (Hofmans, De Gieter & Pepermans, 2012). 

 



 

23 
  

När det kommer till arbetsmiljön som motivationsfaktor för medarbetarna finns det en liten 

skillnad mellan den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Lite mer än hälften av 

medarbetarna motiveras i mycket stor utsträckning av en god psykosocial arbetsmiljö. Av 

övriga har knappt en tredjedel angett en fyra medan resterande har placerat sig i mitten, se 

figur 5. Den fysiska arbetsmiljön som motivationsfaktor visar en ganska jämn spridning av 

svaren. Drygt en tredjedel har placerat sig i mitten, drygt en tredjedel har angett en fyra och 

knappt en tredjedel motiveras mycket stor utsträckning, se figur 6.  

Figur 5 & 6. Enkätfråga offentlig sektor: Jag motiveras av en god psykosocial arbetsmiljö & Enkätfråga offentlig sektor: Jag 

motiveras av en god fysisk arbetsmiljö.  

 

Den fysiska arbetsmiljön är till synes inte en lika stor motivationsfaktor som den psykosociala 

arbetsmiljön. Detta syns även i medelvärdet för varje fråga. Den psykosociala arbetsmiljön 

har ett medelvärde på 4,48 medan den fysiska arbetsmiljön har ett medelvärde på 3,87. 

Återigen speglas medarbetarnas svar det ledarna pratar om, alltså att vi-känsla genom bland 

annat trivsel och öppet klimat är en viktig del i motivationsarbetet, det vill säga en bra 

psykosocial arbetsmiljö. Samtidigt som ledarna inte har uttryckt något om den fysiska 

arbetsmiljön när de pratat om motivation.   

 

Det är spridda svar på frågan om arbetsgivaren tillfredsställer de förväntningar medarbetarna 

har på motivationsfaktorer och belöningar. Ungefär en tredjedel har angett en trea medan det 

sedan är en jämn fördelning åt båda håll på skalan, se figur 7.  
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Figur 7. Enkätfråga offentlig sektor: Jag upplever att min arbetsgivare  

tillfredsställer mina förväntningar kring belöningar/motivationsfaktorer. 

 

Detta visar än en gång på det Hedegaard Hein (2012) påpekar om motivation som ett 

mångfacetterat begrepp. I och med att motivation tenderar att vara subjektivt, som också 

resultatet på enkätens första fråga visade, upplever vissa att de fått sina förväntningar 

tillfredsställda medan andra inte upplever det.  

 

Vidare kommer frågor om i vilken utsträckning medarbetarna upplever att deras nuvarande 

arbete påverkar deras motivation positivt eller negativt. Gällande den positiva påverkan på 

motivationen är det ingen som har svarat att den påverkas positivt i mycket liten utsträckning. 

I övrigt är det en relativt jämn fördelning av svaren sett över skalan, dock en liten mindre 

svarsprocent på nivån i mycket stor utsträckning, se figur 8. Den negativa påverkan på 

motivationen blir lite av en spegelbild av frågan om positiv påverkan. Det är ingen som har 

svarat att arbetet i mycket stor utsträckning har en negativ påverkan på motivationen. En 

skillnad är däremot att en dryg tredjedel av medarbetarna har svarat att deras arbete i mycket 

liten utsträckning har en negativ påverkan på deras motivation, se figur 9. Övriga svar är 

jämnt fördelade på resterande svarsnivåer.  
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Figur 8 & 9. Enkätfråga offentlig sektor: Jag upplever att mitt nuvarande arbete påverkar min motivation positivt & 

Enkätfråga offentlig sektor: Jag upplever att mitt nuvarande arbete påverkar min motivation negativt 

 

Detta tyder på att medarbetarnas arbete inte har någon större positiv inverkan på deras 

motivation, vilket ett medelvärde på 3,42 visar på. Samtidigt som de angett att arbetet inte 

verkar påverka motivationen negativ, vilket medelvärdet på 2,29 tyder på. Lundin et al 

(refererad i Hedegaard Hein, 2012, s. 219-220) menar att individer som inte är helt 

motiverade har ett eget ansvar för att hålla sig motiverade. Det har även visat sig att om man 

som individ inte lyckats definiera sina motivationsfaktorer är man inte lika nöjd på arbetet och 

har svårare att fokusera mot mål (Ganesan & Gauri, 2012). Samtidigt som arbetsgivare ofta 

inte lyckas ta reda på vad medarbetare tillfredsställs av i arbete (Butler & Waldroop, 1999).  

 

Privat sektor  

Där medarbetarna fick möjlighet att fritt formulera vad motivation betydde för dem hamnade 

tyngdpunkterna bland svaren i viljan och drivkraften att göra ett bra jobb. Även att det känns 

roligt att gå till jobbet, att arbetsuppgifterna är stimulerande, utvecklande och skapar ett 

engagemang samt uppmuntran och uppskattning från såväl ledare som kollegor och kunder. 

Det är endast ett fåtal som angett lön som svar på frågan vilket visar på att den ekonomiska 

ersättningen i form av lön eller bonus är viktig men inte enbart, utan i förhållande till andra 

icke-ekonomiska motivationsfaktorer (Rynes, Gerharrt & Minette, 2004). Detta blir än mer 

tydligt i figurerna 10, 11 och 12 för ekonomisk belöning, meningsfullt arbete och feedback 

eller samtal av/med min arbetsledare.  
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Figur 10. Enkätfråga privat sektor: Jag motiveras av ekonomiska belöningar,  

exempelvis bonus eller provision.  

 

Figur 10 visar alltså i vilken utsträckning medarbetare inom den privata sektorn motiveras av 

ekonomiska belöningar. Knappt hälften av medarbetarna placerar sig på den fjärde nivån och 

cirka en fjärdedel placerar sig på den femte nivån. Ekonomiska ersättningar tycks alltså ha en 

relativt stor betydelse för medarbetarna, vilket kan kopplas till det ledarna pratar om att 

bonussystem med ekonomisk ersättning fungerar som en motivationsfaktor.   

 

Nedan redovisas i vilken utsträckning medarbetarna motiveras av att de upplever deras arbete 

som meningsfullt, figur 11. Knappt två tredjedelar av medarbetarna har angivit att ett 

meningsfullt arbete i mycket stor utsträckning påverkar deras motivation positivt. Detta kan 

ses i relation till figur 10 ovan där drygt en fjärdedel anser att ekonomisk ersättning i mycket 

stor utsträckning är motiverande.    

Figur 11 & 12. Enkätfråga privat sektor: Jag motiveras av att jag upplever mitt arbete meningsfullt & Enkätfråga privat 

sektor: Jag motiveras av uppskattning, feedback eller samtal av/med min arbetsledare.  
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Betydelsen av uppskattning, feedback eller samtal av/med min arbetsledare har också sin 

tyngdpunkt åt den högre delen av skalan, knappt hälften respektive drygt en tredjedel, se figur 

12. Figurerna 10, 11 och 12 överensstämmer alltså med tidigare forskning om att det finns 

andra faktorer än lön som motiverar individer i arbetet (Rynes, Gerharrt & Minette, 2004). 

Detta kan också relateras till den del där ledarna pratar om informationsflödet. I 

informationsflödet ingår exempelvis morgon- och veckomöten som ger medarbetare och 

ledare möjligheter till direktkontakt med varandra.  

 

Gällande frågan om umgänge med kollegor placerar sig en större andel av medarbetarna i de 

högre nivåerna på skalan i förhållande till de som tenderar att placera sig i de lägre nivåerna. 

En femtedel av medarbetarna placerar sig i mitten, se figur 13. Olika aktiviteter, både större 

och mindre, är ett av de teman som framkommit hos den privata sektorns ledare. Dessa 

genomförs för att engagera medarbetarna, skapa en djupare gemenskap och i slutändan även 

öka produktiviteten så att organisationen gynnas. Det tycks med andra ord finnas en 

samstämmighet mellan den privata sektorns ledare och medarbetare om att olika aktiviteter 

stärker och motiverar organisationerna.   

 

Figur 13. Enkätfråga privat sektor: Jag motiveras av umgänge med kollegor, 

 exempelvis team-building, firmafest, afterwork.  

 

I figur 14 och 15 kan avläsas i vilken utsträckning den psykosociala och fysiska arbetsmiljön 

har betydelse för motivationen. Majoriteten av medarbetarna anser att motivationen påverkas 

positivt av en god psykosocial arbetsmiljö då de har placerat sig på den högre delen av skalan. 

Den psykosociala arbetsmiljön tenderar därmed att motivera fler än den fysiska i mycket stor 

utsträckning, drygt en tredjedel respektive en femtedel. Detta blir tydligare med hjälp av 

medelvärden där den psykosociala arbetsmiljön har ett medelvärde på 4,24 i förhållande till 

den fysiska arbetsmiljön som har ett medelvärde på 3,85.  
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Figur 14 & 15. Enkät privat sektor: Jag motiveras av psykosocial arbetsmiljö & Enkätfråga privat sektor: Jag motiveras av en 

god fysisk arbetsmiljö. 

 

Resultatet kan kopplas samman med vad den privata sektorns ledare nämner under avsnittet 

informationsflöde, om öppenhet och delaktighet samt huvudsyftet med de olika aktiviteterna 

som genomförs, vilka samtliga påverkar den psykosociala arbetsmiljön.  

 

Vidare berörs frågan om huruvida arbetsgivaren tillfredsställer medarbetarnas förväntningar 

kring belöningar/motivationsfaktorer, se figur 16. Svaren är spridda över hela skalan där 

knappt hälften placerar sig i mitten. Det är lika många som anser att arbetsgivaren uppfyllt 

förväntningarna i mycket hög utsträckning som i mycket liten utsträckning. Det är dock fler 

som angett en fyra än en tvåa som svar och därmed tenderar en större andel människor anse 

att arbetsgivaren uppfyllt deras förväntningar kring belöning/motivationsfaktorer än andelen 

som anser att arbetsgivaren inte gjort det. Precis som inom den offentliga sektorn kan detta 

relateras till att motivation är mångfacetterat och subjektivt, vilket i denna kontext innebär att 

ett antal medarbetare upplever att deras motivation tillfredsställs medan en del medarbetare 

inte upplever det. Genom den privata sektorns ledare blir även en “frågar-man-så-får-man”-

mentalitet tydlig, vilket tenderar att lägga ett visst ansvar även hos medarbetaren (Lundin et 

al., refererad i Hedegaard Hein, 2012, s. 219-220).  
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Figur 16. Enkätfråga privat sektor: Jag upplever att min arbetsgivare  

tillfredsställer mina förväntningar kring belöningar/motivationsfaktorer.  

 

Vidare efterfrågas om medarbetarna upplever att de belöningar/motivationsfaktorer de tagit 

del av de senaste året motiverar dem att stanna inom organisationen. Av figur 17 går att utläsa 

att drygt en tredjedel svarat en trea på frågan. Det är sedan en större andel medarbetare som 

upplever sig motiverade att stanna inom organisationen i förhållande till de som inte upplever 

sig motiverade att stanna. Resultatet kan liknas med den privata sektorns kontinuerliga 

aktiviteter och bonusutdelningar. Som ledarna uppger är det dock en svårighet att ständigt 

uppfylla alla medarbetares behov och önskningar och därmed hålla alla nöjda. Ledarnas 

argument och spridningen i resultatet kan ytterligare stärkas av vad Lundin et al (refererad i 

Hedegaard Hein, 2012, s. 219-220) skriver om att motiverade medarbetare inte endast är 

arbetsgivarens ansvar. Forskarna menar att de medarbetare som inte upplever sig tillräckligt 

motiverade för att stanna inom organisationerna snarare tyder på fel inställning och attityd till 

arbetet än att arbetsgivarna inte lyckas motivera dem.   

 

Figur 17. Enkätfråga privat sektor: Jag upplever att de belöningar/ 

motivationsfaktorer jag har fått tagit del av det senaste året motiverar  

mig att stanna inom organisationen.  
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Offentlig sektor kontra privat sektor  
Det kan utläsas att det finns en del skillnader i de huvudsakliga temana som framkommit av 

ledarnas svar i respektive sektor. De offentliga ledarna har bland annat pratat om en vi-känsla, 

att arbeta med och mot mål och att lön inte är en huvudfaktor vid motivation, medan ledarna 

inom privat sektor bland annat pratat om informationsflöde, aktiviteter, en “frågar-man-så-får-

man”-mentalitet och bonussystem.  

Figur 18. Sammanställning av huvudsakliga teman inom offentlig och privat sektor. 

 

Van Der Wal, De Graaf & Lasthuizen (2008) fann i sin studie att vissa värden är specifika för 

offentlig respektive privat sektor. Laglighet, omutlig eller oförstörbar samt ojävig var 

specifika för den offentliga sektorn och ärlighet, att vara innovativ och lönsamhet var 

specifika värden inom den privata sektorn. Resultatet från vår studie, gällande den privata 

sektorns teman, kan liknas vid de värden i privat sektor som forskarna presenterat i sin studie. 

Lönsamheten kan exempelvis kopplas till vad ledarna säger om syftet med olika aktiviteter, 

att företaget i slutändan måste gynnas. Bonussystemen bidrar indirekt också till lönsamheten 

eftersom bonus inte utgår förrän vissa mål är uppfyllda. Det finns också en 

igenkänningsfaktor i att den privata sektorn måste vara innovativa. Ledarna i denna studie 

menar att det krävs både innovation/kreativitet då medarbetarna lätt vänjer sig vid en 

standard. Ärligheten har också diskuterats bland de intervjuade ledarna i denna studie, bland 

annat genom informationsflödet där de pratar om en öppenhet som ska göra att medarbetarna 

känner sig delaktiga. Den offentliga sektorns värden som Van Der Wal, De Graaf & 

Lasthuizen (2008) beskriver, laglighet, omutlig eller oförstörbar samt ojävig, är däremot 

svårare att finna i de offentliga ledarnas huvudsakliga teman.   

 

Medarbetarna inom båda sektorerna skiljer sig inte nämnvärt åt i svaren i enkäten. När de har 

fått skriva fritt om vad motivation är för dem har tyngdpunkten inom båda sektorer legat på 

att det är en drivkraft och vilja att göra något. Båda sektorer har även nämnt utveckling, 

uppskattning, engagemang och känna glädje på jobbet. Detta tyder återigen på det som 

tidigare nämnts att motivation kan betyda så många olika saker. Emellertid beskriver både 

Offentlig sektor 

- Vi-känsla 

- Arbete med & mot mål  

- Lön ej huvudfaktor 

Privat sektor  
- Informationsflöde 

- Olika aktiviteter  

- ”Frågar-man-så-får-man”-mentalitet 

- Bonussystem  
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Hedegaard Hein (2012) och Ryan & Deci (2000a) motivation som att man har en vilja eller en 

drivkraft till att göra något, vilket är detsamma som tyngdpunkten i medarbetarnas svar.   

 

En tendens till skillnad syns dock när det kommer till i hur stor utsträckning medarbetarna 

motiveras av ekonomiska belöningar. Den offentliga sektorn har en tendens att inte motiveras 

av ekonomiska belöningar i lika stor utsträckning som medarbetarna inom privat sektor se 

tabell 1. Det finns även tendenser att medarbetarna i den offentliga sektorn i större 

utsträckning motiveras av uppskattning, feedback, eller samtal av/med arbetsledare samt 

umgänge med kollegor än i den privata sektorn, se tabell 1. Men överlag i resterande svar i 

enkäten finns inga större skillnader. Detta blir tydligt med hjälp av medelvärdesanalysen och 

sambandsmåttet som inte uppvisar några värden som tyder på starka samband. Detta 

diskuteras vidare i metoddiskussionen, sidan 35. 

 

Tabell 1. Sammanställning av medelvärden och eta-värden bland medarbetare i offentlig och privat sektor  

Tabell 1. Fråga (Eta-värde) Medelvärde medarbetare  Medelvärde medarbetare 

Jag motiveras av.. Offentlig sektor Privat sektor 
..ekonomiska belöningar, exempelvis bonus 

eller provision (0,157) 
3,5 3,81 

..att jag upplever mitt arbete meningsfullt 

(0,056) 
4,62 4,56 

..uppskattning, feedback eller samtal av/med 

min arbetsledare (0,206) 
4,42 4,09 

..umgänge med kollegor, exempelvis team-

building, firmafest, after work (0,178) 
3,92 3,57 

..en god psykosocial arbetsmiljö (0,171)  4,48 4,24 

..en god fysisk arbetsmiljö (0,015) 3,87 3,85 

Jag upplever att..    
..min arbetsgivare tillfredsställer mina 

förväntningar kring belöningar/ 

motivationsfaktorer (0,031) 
3,08 3,15 

..de belöningar/motivationsfaktorer jag har fått 

tagit del av det senaste året motiverar mig att 

stanna inom organisationen (0,094) 
3,15 3,35 

..mitt nuvarande arbete påverkar min 

motivation positivt (0,004) 
3,42 3,43 

..mitt nuvarande arbete påverkar min 

motivation negativt (0,014) 
2,29 2,26 

 

Vissa skillnader i överensstämmelse mellan ledarnas och medarbetarnas angivna svar kring 

motivation inom respektive sektor blir också synliga. I den offentliga sektorn har ledarna och 

medarbetarna angett ganska liknande svar, det ledarna pratar om återspeglas även i 

medarbetarnas svar. Exempelvis att lönen inte verkar vara en huvudfaktor när det kommer till 

motivation. I den privata sektorn blir överensstämmelsen inte lika tydlig. Kring 
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informationsflödet anger ledarna exempelvis olika informationskanaler för att medarbetarna 

ska veta vad som pågår i organisationen, något som inte återkommer som betydande i 

enkätens fritextrutor. Vidare diskuterar ledarna kring bonussystem och olika mer eller mindre 

kostsamma aktiviteter, medan medarbetarna tenderar att värdera feedback och samtal med 

arbetsledare samt upplevelsen av ett meningsfullt arbete ännu högre än den ekonomiska 

belöningens betydelse. Däremot tycks det finnas en samstämmighet mellan ledarna och 

medarbetarna om att olika aktiviteter stärker och motiverar organisationerna, eftersom 

medarbetarna motiveras av umgänge med sina kollegor på olika sätt.   

Diskussion  
Nedan följer ett diskussionsavsnitt som till en början summerar vårt resultat. Därefter 

problematiseras och diskuteras resultatet utifrån våra frågeställningar och avslutas med ett 

avsnitt om vidare forskning samt metoddiskussion.  

 

Resultatdiskussion 
De huvudsakliga temana av det ledarna inom den offentliga sektorn pratat om är en vi-känsla, 

att arbeta med och mot mål och att lön inte är en huvudfaktor. I den privata sektorn består de 

huvudsakliga temana av informationsflöde, aktiviteter, en “frågar-man-så-får-man”-mentalitet 

och bonussystem. Detta svarar på studiens första frågeställning, vilka gemensamma 

resonemang synliggörs inom respektive sektor när ledare talar om motivation av medarbetare. 

Svaret på studiens andra frågeställning, vilken berör överensstämmelsen mellan ledarna och 

medarbetarna inom samma sektor, är att den blir tydligare inom den offentliga sektorn i 

förhållande till den privata. Det vill säga, det ledarna pratat om återspeglas i medarbetarnas 

svar på ett tydligare sätt i offentlig sektor än vad det gör i privat sektor. Slutligen har resultatet 

och analysen uppvisat både likheter och skillnader sektorerna emellan. Likheten finns 

framförallt i medarbetarnas svar på enkäten. Skillnaderna syns dels i de huvudsakliga temana 

av ledarnas rationaler kring motivationsfaktorer och dels i hur tydligt ledarna och 

medarbetarna matchar varandra i svaren. Detta svarar därmed på studiens sista frågeställning, 

om det finns några likheter eller skillnader kring motivationsfaktorer mellan offentlig och 

privat sektor.  

 

Slutsatsen för studien är att fler skillnader än likheter mellan privat och offentlig sektor blir 

synliga när det kommer till motivationsfaktorer i arbete. Det är främst de huvudsakliga 

temana sektorerna emellan som skiljer sig. När vi påbörjade vår studie hade vi aningar om att 
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det kunde finnas skillnader mellan sektorerna. Vi tror att en förklaring baserar sig på att den 

privata sektorn många gånger har betydligt mer pengar att röra sig med än vad den offentliga 

sektorn har. Mycket av det ledarna i privat sektor pratar om grundar sig i pengar. Den 

offentliga sektorn använder sig av skattepengar och det är allmänt känt sedan länge att sektorn 

ofta kämpar med att få pengarna att räcka till. Med tanke på de skilda ekonomiska 

förutsättningarna känns resultatet i vår studie väntat. En sektor har gott om pengar medan en 

sektor inte har det, men båda ska lyckas motivera sina medarbetare att trivas och göra ett bra 

jobb. Som vi ser det arbetar den offentliga sektorn därmed mer med mjukare värden, likt det 

som enligt Herzbergs tvåfaktorsteori (refererad i Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 266-268) 

kallas motivationsfaktorer, exempelvis uppskattning från ledning. Medan den privata sektorn 

arbetar mer med hårdare värden, likt det som benämns hygienfaktorer, det vill säga faktorer 

medarbetare tar för givet men som vid brister kan ge upphov till missnöje eller vantrivsel. 

Med det vill vi inte säga att den privata sektorn inte arbetar med mjuka värden, lika lite som vi 

menar att den offentliga sektorn inte arbetar med hårda värden. Resultatet visar på att 

uppskattning och skapa gemenskap är något som arbetas med i privat sektor, men dessa 

hamnar lite i skymundan för kostsamma aktiviteter och bonussystem. Samtidigt som ett större 

ekonomiskt spelrum skulle uppskattas inom offentlig sektor.  

 

Det bör även tilläggas att de privata organisationerna vi intervjuat ledare inom har givit oss 

uppfattningen att de har ett gott ekonomiskt spelutrymme i dagsläget, vilket bidrar till att de 

kan använda sig av bonussystem och genomföra aktiviteter som kostar. Frågan är om vi hade 

sett liknande resultat om vi hade intervjuat ledare i privata organisationer som har svårt att få 

ekonomin att gå runt. En annan reflektion som berör både den privata och offentliga sektorns 

ledare och som kan ha påverkat resultatet är frågan om hur duktiga ledarna är på sitt jobb. Om 

vi hade jämfört exempelvis ledare i offentlig 1, 2 & 3 och deras medarbetare med varandra 

hade vi säkert kunna se skillnader även mellan dem. I denna studie sökte vi dock de 

huvudsakliga temana för den offentliga respektive privata sektorn gemensamt. Det bör också 

tilläggas att storleken på organisationerna inom vardera sektorn har varierat vilket delvis kan 

förklara en del skillnader som uppstår. Exempelvis överensstämmelsen mellan medarbetare 

och ledare inom den privata sektorn.  

 

Det sammantagna resultatet från enkäten är i vår mening både förvånande och oväntat. 

Ordspråket “Man måste rätta munnen efter matsäcken” trodde vi såhär i efterhand skulle vara 

mer talande än vad det faktiskt är då inga större skillnader mellan sektorerna kunde 
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identifieras. Som tidigare nämnt har den privata sektorn ofta mer pengar över till sina 

anställda vilket också blir tydligt i vissa av den privata sektorns teman (aktiviteter och 

bonussystem). Av den anledningen har vi under studiens gång även tänkt att de borde synas 

skillnader i hur medarbetare sektorerna emellan värderar, upplever och förväntar sig 

belöningar och motivationsfaktorer från sina arbetsgivare. Med tanke på alla aktiviteter som 

genomförs inom privat sektor är resultatet för frågan om umgänge med kollegor intressant. 

Den offentliga sektorn tycks värdera umgänge med kollegor högre än den privata i och med 

ett högre medelvärde, 3,92 respektive 3,57. Beror detta på att den offentliga sektorn jobbar 

mycket med vi-känslan som också skapar en strakare vän-relation än den privata sektorn som 

kanske tenderar att se varandra mer som kollegor? Eller har det möjligtvis uppstått en mättnad 

inom den privata sektorn vad avser aktiviteter och umgänge med kollegor efter arbetstid?   

 

Emellertid är skillnaderna mellan medarbetarna som sagt små, och de frågor som har högst 

medelvärden inom båda sektorerna är upplevelsen av ett meningsfullt arbete samt feedback 

eller samtal med arbetsledaren. Vilket återigen styrker att lön inte är den enda och viktigaste 

motivationsfaktorn. Detta förmedlar ett resultat där privat eller offentlig sektor egentligen 

kanske spelar mindre roll och att det snarare är arbetsuppgifter samt närheten och dialogen 

med ledaren som är huvudförutsättningarna för att en medarbetare ska trivas med sitt arbete. 

Självklart bör dock andra variabler tas med i beaktningen för att ett sådant påstående ska bli 

helt korrekt. Vi upplever att det finns många faktorer som spelar in och att mycket också beror 

på individen själv. Dels vad denne har för privatekonomiska förutsättningar, en person som 

vill göra karriär lägger troligtvis större vikt vid möjligheten till löneutveckling och bonus. 

Nyblivna föräldrar lägger förmodligen stor vikt vid flexibla arbetstider och bra 

föräldraförsäkring, medan en nyutexaminerad student satsar på att komma ut i arbetslivet och 

samla erfarenhet. Detta medför att ålder och i vilken fas i livet man befinner sig i är faktorer 

som kan ha spelat in i varför resultatet fick det utfall det fick. Hade vi tagit med ett 

könsperspektiv är det möjligt att vi även där hade kunnat se ett annat resultat. 

 

Vi har alltså sett både skillnader och likheter mellan sektorerna, precis som Van Der Wal, De 

Graaf & Lasthuizen (2008) gjorde. Forskarna presenterade en kärna av värden som var 

gemensamma för båda sektorer samtidigt som det även fanns värdeord som skiljde dem åt. 

Detta leder oss även vidare till en större kontext som berör det Brunsson (2002) skriver om 

politisering och företagisering. Brunsson menar att den offentliga sektorn blivit mer lik den 

privata och vice versa. Utifrån vår studie har vi svårt att se det faktum att sektorerna har 
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påbörjat ett närmande mot varandra. Däremot verkar människor idag värdesätta samma saker, 

vilket både privat och offentlig sektor kommer att behöva ta hänsyn till för att attrahera 

medarbetare i framtiden. Detta kan i sin tur bidra till att sektorerna närmas, men i vår studie 

kan vi i dagsläget inte bekräfta att vi upplever att de är på väg att närma sig varandra, inte om 

resultatet ska bedömas efter vardera sektorn i vår studie. Huruvida ett närmande är på väg att 

ske eller ej har visserligen inte varit vår avsikt att ta reda på och av den anledningen hade ett 

annat upplägg för studien säkert givit andra resultat.  

 

Våra avslutande tankar kring motivationsfaktorer i arbete är att det är ett otroligt brett område. 

Vi har under arbetets gång upplevt att det dykt upp nya infallsvinklar och det har lockat att 

kliva utanför de avgränsningar vi gjorde i början på studien. Både tidigare forskning och 

resultatet av vår studie visar att motivation, vare sig det är i arbete eller inte, är något som i 

huvudsak är individuellt. Även om det finns motivationsfaktorer som verkar tilltala många, 

exempelvis uppskattning och god psykosocial arbetsmiljö. Det här visar ytterligare på det vi i 

inledningen diskuterade att ledare i dagens organisationer har en utmanande roll i att kunna se 

alla dessa individuella behov och skapa motivation. I det stora hela vilar en organisations 

överlevnad på individerna i den, om dessa inte är motiverade är det svårt att göra bra ifrån sig.  

 

Resultatet från vår studie bekräftar i det stora hela det som framkommit på forskningsområdet 

innan. I och med att området är så brett finns alltså stora möjligheter till vidare forskning. Den 

stora frågan när det kommer till motivation i arbete är enligt oss om det finns något magiskt 

recept för chefer att motivera sina medarbetare eller om det hela tiden är något som måste 

anpassas efter individerna, vilket vår studie tyder på.  

 

Vidare forskning  
Motivation i arbete är ett område som är väldigt utforskat men som fortfarande innehåller 

glapp vilket både Xavier (2014), Gupta & Shaw (2014) och Gagné & Forest (2008) har 

påvisat. Kompensation och förmåner är exempelvis ett av de områden där det saknas 

forskning, vilket vår studie på sätt och vis berör framförallt i den privata sektorn med 

exempelvis bonussystem och aktiviteter. Dock småskaligt och av den anledningen skulle det 

vara intressant att bygga vidare på motivation, belöningar och kompensation i förhållande till 

ett flertal andra variabler och ett större svarsunderlag, exempelvis ålder och kön som vi 

diskuterat ovan. Detta för att på så vis även få mer tyngd i materialet. Möjligheten att addera 
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och jämföra yrkeskategorier sinsemellan skulle förmodligen också bidra till ännu mer 

kunskap på området.  

 

Metoddiskussion 
Då studien både innefattat ledare och dess medarbetare inom både privat och offentlig sektor 

har arbetet med studien och även resultatet på sätt och vis blivit tredimensionellt. Vi anser att 

kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod har varit framgångsrikt. Det hade varit 

svårt att förstå ledarnas rationaler kring motivation i arbete utan de halvstrukturerade 

intervjuerna samtidigt som att det hade varit svårt att nå ut till lika många medarbetare som vi 

har gjort, om vi inte hade enkäten. Enkäten var dessutom kort och inte särskilt tidskrävande, 

vilket bidrog till att den inte utgjorde något större, ytterligare arbete för oss vid bearbetningen. 

Urvalet till studien fick vi dock kämpa med en del. Det tog lång tid att få svar från en del 

organisationer medan vissa inte svarade alls trots påminnelser. Av erfarenhet vet vi att 

tjänstemän är en yrkeskategori som dagligen hanterar väldigt mycket mail, och därmed 

kanske inte vår förfrågan prioriterades särskilt högt. Viss telefonkontakt hölls med några av 

organisationerna, men skulle vi genomföra studien igen hade förmodligen telefonkontakt varit 

att föredra i större utsträckning. Svarsfrekvensen för den offentliga sektorn är bra och i 

förhållande till den privata sektorn väldigt hög. Den privata sektorns svarsfrekvens kan 

förklaras med att enkäten inom en organisation skickades ut till hela kontoret, vilket inte var 

vår tanke då vi blev upplysta om att cirka 40 medarbetare nästan aldrig är på plats då dessa 

arbetar som konsulter i andra organisationer. De har med stor sannolikhet inte tagit del av 

enkäten överhuvudtaget. Det bör också nämnas att studien inte ämnar generalisera resultatet 

till hela den offentliga och privata sektorn. Vi är införstådda med att tre intervjuer inom 

vardera sektorn är för lite för det. Studien bör därmed ses som ett stickprov och en 

nulägesanalys av hur ledare resonerar kring motiverade medarbetare och vad medarbetare 

själva upplever vara motiverande. Detta stärks också av sambandsmåttet som vi fick ut 

tillsammans med medelvärdesanalysen. Värdena för måttet är så pass låga att några direkta 

samband inte kunnat utläsas. Detta beror mest troligt på att medarbetarna inom båda sektorer 

har angivit så pass lika svar att medelvärdena inte heller skiljer sig åt nämnvärt. Däremot vill 

vi poängtera att vår studie har en användbarhet för både ledare, medarbetare och andra 

intresserade då den ger en rättvis och tydlig bild av hur det ser ut i nuläget i de olika 

sektorerna. Vilket i sin tur främjar nya tankesätt, tillvägagångssätt och inspiration när det 

kommer till motivation i arbete. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Presentera oss själva, studien, etiska överväganden, hur lång tid intervjun kommer ta, förklara 

eventuella begrepp vi använder  

 

Inledande frågor 

- Beskriv organisationen och din position  

 

Motivation  

- Vad är motivation för dig? I arbete/privatliv, är det samma/olika?  

- Vad tror du att din personal motiveras av?  

 

Hur ser det ut i dagsläget?  

- Rutiner för belöning/motivationsfaktorer 

- Ekonomiska överväganden 

- Vilka är med och beslutar i frågan 

- Fördelning av motivationsfaktorerna? 

 

Motiv bakom insatser? 

- Tankar 

- Förhoppningar 

- Prestation  

- Motivationsfaktorer/belöning för att motivera eller för genomförd prestation- 

Individuellt/gruppnivå/organisationsnivå   
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Bilaga 2 Enkät 
 

Hej,  

 

Vi är två personalvetarstudenter vid Umeå Universitet som heter Emelie Parkman och Ida 

Edlund. Vi skriver för tillfället vår kandidatuppsats som behandlar ämnet motivationsfaktorer 

i arbetet och skulle behöva Din hjälp.  

 

Denna enkät är framtagen för att undersöka hur och av vad Du som medarbetare motiveras i 

Ditt arbete. Motivationsfaktorer kan således vara ytterst personligt och anta olika former, 

exempelvis genom måluppfyllelse, ekonomiska belöningar, materiella ting eller personlig 

feedback. 

 

Syftet med enkäten är att: 

 

1) få Dig att reflektera över vad Du personligen motiveras av och se om det finns några 

skillnader mellan privat och offentlig sektor i frågan.  

 

2) studera om chefer/arbetsledares tankar kring belöningar och motivationsfaktorer motsvarar 

det medarbetare motiveras av. 

 

Enkäten är alltså utformad på ett sätt som ger Dig utrymme att reflektera över vad som gör 

Dig motiverad att gå till arbetet, uppskatta det och prestera. Det kommer också ges utrymme 

för egna tankar och reflektioner kring ämnet och där ser vi gärna att Du tar dig tid att skriva 

någon rad. Enkäten kommer att delas ut till ett flertal organisationer både inom privat och 

offentlig sektor.  

När Du deltar i studien är Du helt anonym, både med avseende på individnivå och vilken 

organisation Du tillhör. Deltagandet är frivilligt, när du skickat in ditt svar har Du givit ditt 

samtycke till deltagande i studien. Du kan dock när som helst avbryta ditt svarande. 

Kandidatuppsatser räknas som offentliga handlingar och kommer därmed att publiceras via en 

databas hos Umeå Universitet. Återkoppling i form av möjlighet att ta del av den färdiga 

rapporten kommer att erbjudas samtliga deltagande organisationer.  

 

Enkäten tar cirka 5-10 minuter att genomföra. 

 

Tack för hjälpen, 

 

Vänligen, 

 

Emelie Parkman & Ida Edlund 

 

 

 

 

Frågor markerade med * är obligatoriska.  
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Jag arbetar inom*: 

 Privat sektor  

 Offentlig sektor  

Beskriv kortfattat vad motivation innebär för dig*: 

 

 

Jag motiveras av belöningar/motivationsfaktorer på:*  
(Möjligt att ange flera svarsalternativ) 

Individuell nivå  

Gruppnivå, exempelvis i team/arbetslag  

Organisatorisk nivå, när hela organisationen tar del av en aktivitet eller utdelning  

 

Nu kommer Du att få ta ställning till ett antal påståenden, för varje påstående 

anger Du på en skala från 1-5 i hur stor utsträckning Du håller med.  
 

Jag motiveras av ekonomiska belöningar, exempelvis bonus eller provision* 

 
1 2 3 4 5 

 

I mycket liten utsträckning      I mycket stor utsträckning  

       

Jag motiveras av materiella ting, exempelvis ryggsäck, jacka, vattenflaska, handduk* 

 
1 2 3 4 5 

 

I mycket liten utsträckning      I mycket stor utsträckning  

       

Jag motiveras av att jag upplever mitt arbete meningsfullt * 

 
1 2 3 4 5 

 

I mycket liten utsträckning      I mycket stor utsträckning  

       

 



 

3 
 

Jag motiveras av uppskattning, feedback eller samtal av/med min arbetsledare* 

 
1 2 3 4 5 

 

I mycket liten utsträckning      I mycket stor utsträckning 

       

Jag motiveras av umgänge med kollegor, exempelvis team-building, firmafest, after 

work* 

 
1 2 3 4 5 

 

I mycket liten utsträckning      I mycket stor utsträckning  

       

Jag motiveras av en god psykosocial arbetsmiljö*  

(Exempelvis samarbete med kollegor och hur Du upplever arbetsmiljön.) 

 
1 2 3 4 5 

 

I mycket liten utsträckning      I mycket stor utsträckning  

       

Jag motiveras av en god fysisk arbetsmiljö * 
(Redskap som behövs för att Du ska kunna utföra Ditt arbete, exempelvis skrivbord och stol.) 

 
1 2 3 4 5 

 

I mycket liten utsträckning      I mycket stor utsträckning  

       

Annat: Här kan du ge exempel på andra faktorer, utöver de ovan nämnda, som du motiveras 

av i ditt arbete  

 

 

Jag upplever att min arbetsgivare tillfredsställer mina förväntningar kring 

belöningar/motivationsfaktorer:* 

 
1 2 3 4 5 

 

I mycket liten utsträckning      I mycket stor utsträckning 

       

 

 

 

 



 

4 
 

Jag upplever att de belöningar/motivationsfaktorer jag har fått tagit del av det senaste 

året motiverar mig att stanna inom organisationen:* 

 
1 2 3 4 5 

 

I mycket liten utsträckning      I mycket stor utsträckning 

       

Jag upplever att mitt nuvarande arbete påverkar min motivation positivt:* 

 
1 2 3 4 5 

 

I mycket liten utsträckning      I mycket stor utsträckning 

       

Jag upplever att mitt nuvarande arbete påverkar min motivation negativt:* 

 
1 2 3 4 5 

 

I mycket liten utsträckning      I mycket stor utsträckning 

       

Vad upplever du har störst betydelse för din motivation?* 

 

 

Övriga reflektioner kring motivation i arbete: 

 

 

Stort tack för din medverkan!  

 

 

 


