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Sammanfattning 
 

Titel:   Vad motiverar chefer att arbeta i kommunal verksamhet? 

- En studie om vad chefer i en kommunal verksamhet motiveras av 

och vad de anser är belöningen i sitt arbete 

 

Författare:   Emma Nilsson och Johanna Sjöholm, 

Högskolan i Halmstad, VT 2016. 

 

Handledare:  Tomas Berggren. 

 

Nyckelord:  Global arbetstillfredsställelse, motivation, arbetsmotivation, 

belöning, chefer, kommunal verksamhet. 

 

Syfte och frågeställning: Syftet med studien var att få ökad kunskap om vad chefer i en 

kommunal verksamhet i offentlig sektor motiveras av samt vad de 

anser är belöningen med sitt arbete. För att uppnå syftet ställde vi 

frågeställningarna: 

 

 Vilka faktorer är det som motiverar chefer till att arbeta i 

kommunal verksamhet?  

 Vad anser chefer i kommunal verksamhet är belöningen i arbetet? 

 Vad påverkar chefer att stanna kvar i kommunal verksamhet? 

 
Metod: Undersökningen är baserad på en metodkombination. En 

kvantitativ del, där en enkät har skickats ut till avdelnings-, 

förvaltnings-, samt bolagschefer inom en kommunal verksamhet. 

Det har även gjorts en kvalitativ ansats, där fyra chefer i den 

kommunala verksamheten har intervjuats. 

 
Resultat och slutsats:  Resultatet visade att cheferna bland annat motiveras av utveckling, 

variation i arbetet och självbestämmande. Cheferna ansåg att lön är 

en belöning i arbetet men inte den huvudsakliga belöningen för 

deras arbetsprestation. Den stora belöningen i arbetet anser 

cheferna vara att de ges möjlighet att utveckla andra människor i 

verksamheten. Resultatet visade även att det som bland annat får 

cheferna att stanna kvar i arbetet är känslan av att de utfört något 

värdefullt för andra medborgare i kommunen. 

 
 
  



 
 

 

Abstract 

 
Title:  What motivates managers to work in local business?  

- A study of what managers in a municipal activities motivated by 

and what they believe is the reward of his work 

 

Authors:   Emma Nilsson and Johanna Sjöholm, 

  University of Halmstad, VT 2016. 

 

Supervisor:  Tomas Berggren.    

 

Key words:  Global job satisfaction, motivation, work motivation, reward, 

managers, municipal operations. 

 

Purpose and questions: The purpose of the study is to gain a better understanding of what 

managers in a local business in the public sector is motivated by 

and what they believe is the reward of their work. To achieve the 

purpose, we asked the questions: 

 

 What are the factors that motivate managers to work in municipal 

activities? 

 What do managers in municipal activities is the reward of the 

work? 

 What affects managers to remain in municipal activities? 

  
Method:  The survey is based on a method combination. A quantitative part, 

where a questionnaire has been sent out to managers in municipal 

operations. There has also been a qualitative approach, with four 

managers interviewed in municipal operations. We have chosen to 

limit the investigation to the department, management, and 

corporate executives, because we did not want a large sample in 

the study, we need to take into account the time factor. 
  
Results and conclusion: The results showed that managers including justification of 

development, the variety of work and self-determination. The 

managers felt that the salary is a reward in the work but not the 

main reward for their job performance. The great reward of the 

work considers the heads be given the opportunity to develop other 

people in the business. The results also showed that including the 

managers to remain in work is the feeling that they have done 

something worthwhile for other citizens in the municipality. 
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1. Inledning 
 

För att öka förståelsen kring det valda ämnesområdet presenteras i detta avsnitt en bakgrund 

till ämnet arbetsmotivation samt en problemanalys. Vidare redovisas uppsatsens syfte samt 

frågeställningar som kommer forma innehållet för denna uppsats. Även uppsatsens 

avgränsning samt de begrepp som är aktuella presenteras och en disposition för den fortsatta 

läsningen.  
 

 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen har under de senaste årtiondena ökat. När företag och organisationer befinner 

sig på samma marknad ökar konkurrensen då de konkurrerar om samma kunder. Modern 

informationsteknik är en av förutsättningarna till denna globala marknad, vilket bidrar till att 

organisationer kan arbeta mer effektivt. Detta ställer även högre krav på flexibilitet bland 

anställda (Näswall, Hellgren & Sverke 2008). Människan är organisationens viktigaste resurs, 

vilket bidrar till att organisationer behöver kompetensutveckla sina anställda för att hänga 

med i arbetslivets utveckling men även för att få individer att stanna kvar i organisationen då 

det är vanligare att människor byter arbetsplats oftare idag. Detta betyder även att 

organisationer blir mer beroende av det humana kapitalet då det behövs motiverade anställda 

för att främja organisationens produktion samt mål (Colbjörnsen 2003, Nordhaug 1998, 

Debrauvais 1962 & Teece 2000 ref. I Jacobsen & Thorsvik 2008). Jacobsen och Thorsvik 

(2008) anser att organisationer söker en balans mellan anställdas behov och önskningar samt 

arbetsgivarens krav på produktivitet och effektivitet, för att nå organisationens mål. 

 

Schultz och Schultz (1998) menar att arbetsmotivation är i hög grad ett intressant område att 

undersöka, speciellt ur två olika synvinklar. De menar att om man som konsument träffar på 

en missnöjd och omotiverad anställd, är risken stor att man råkar ut för bristfällig service. Den 

andra aspekten som Schultz och Schultz (ibid.) belyser är vikten av att ha ett motiverande 

arbete, då arbetstagare tillbringar ca 1800 timmar om året, totalt ca 40-45 år (72000 timmar) 

av sina liv på arbetet. Arbetet utgör således en stor del av individens vakna liv. I och med att 

människor lägger mycket tid på arbetet menar Schultz och Schultz (ibid.) att arbetsmotivation 

är av stor betydelse för att inte känna sig olycklig, då detta även kan gå ut över privatlivet.  

 

I denna uppsats ligger fokus på vad chefer i kommunal verksamhet motiveras av i arbetet, 

bland annat för att statistik visar att 25 procent av chefer inom offentlig verksamhet önskade 

byta arbetsplats medan motsvarande siffra för chefer inom privat sektor var två procent 

(Wiman 2012). Dessa siffror bidrog bland annat till att ämnet för uppsatsens väcktes samt till 

att egna funderingar och tankegångar om vad som generellt motiverar människor till arbete 

började ta form. Zetterberg (1977) anser att människor förr aktiverades för att kunna överleva 

medan idag är det mer självklart att människan ska arbeta exempelvis för att förverkliga sig 

själva. 

 

Vidare föll det sig naturligt att fördjupa kunskaperna i ämnet motivation, då det är intressant 

att få en ökad insikt om vad som gör människor lyckliga samt stärker individers arbetsmoral 

idag. Nästan alla människor har någon koppling till arbetslivet, detta medför även att alla 

människor har olika känslor till arbetet. Det kan även vara så att olika människor med samma 

arbete och arbetsinnehåll har skilda åsikter om arbetet. Detta medför att det är intressant att ta 

reda på vad olika människor motiveras av och tycker är belöningen med sitt arbete. Om man 

vet vad som motiverar anställda i arbetet kan man även stärka dessa förhållanden för att 
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förhoppningsvis kunna få ett bättre resultat samt ett mer hållbart arbetsliv, både för individen 

och för organisationen. Spector (1997) menar att vissa människor anser att arbetet är det 

centrala i livet och känner hög grad av arbetstillfredsställelse när de går till jobbet, medan 

andra människor kan tycka att arbetet endast är ett ont måste.  

 

1.2 Problemanalys 

Det uppstår ett stort kompetensbortfall när kommunala chefer slutar, vilket innebär ett 

problem som drabbar kommunala verksamheter. Många människor i samhället är i kontakt 

med kommunala chefer, därför är chefers engagemang och motivation viktigt, detta för att 

kompetenta chefer ska stanna kvar på sina arbeten för att kunna utveckla offentlig service.  

 

Ledare i organisationer behöver ta hänsyn till att organisationens mål uppfylls men även se till 

att anställda trivs och mår bra. Ledarskapet i offentlig sektor är således utmanande, det 

innebär inte endast ansvar utan även att man ska vara en förebild och inspirationskälla till sina 

medarbetare. Detta medför att ledare behöver vara motiverade för att kunna utföra ett bra 

arbete och lyckas med sina uppdrag, men även få belöning när de lyckas för att förbli 

engagerade. En fördjupad kunskap om vad avdelnings-, förvaltnings, samt bolagschefer, anser 

motiverar dem kan användas för att upptäcka välfungerande incitamentsystem 

(belöningssystem) (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap om vad chefer i en kommunal verksamhet i 

offentlig sektor motiveras av samt vad de anser är belöningen med sitt arbete.  

 

1.3.1 Frågeställningar 

 Vilka faktorer är det som motiverar chefer till att arbeta i kommunal verksamhet?  

 Vad anser chefer i kommunal verksamhet är belöningen i arbetet? 

 Vad påverkar chefer att stanna kvar i kommunal verksamhet? 

 

1.4 Avgränsning 

Andersen och Hansson (2011) har genomfört en undersökning som visar att manligt och 

kvinnligt ledarskap inte skiljer sig åt i offentlig sektor, vilket har bidragit till att könsaspekten 

har exkluderats i undersökningen. Vi anser det viktigt att få kunskap om de förhållanden som 

motiverar ledare generellt i kommunal verksamhet. 

 

Vi har även valt att avgränsa undersökningen till avdelnings-, förvaltnings-, samt 

bolagschefer, för att inte få ett för stort urval, exempelvis om vi även inkluderat enhetschefer 

inom den undersökta kommunen. Nedan presenteras en förklaring till innebörden av de olika 

chefstitlarna som ingår i undersökningen. 

 

Avdelningschef - ansvarar för hela koncernen inom sitt område, exempelvis personalchef. 

 

Förvaltningschef - verkar och ansvarar för en förvaltning inom kommunen, exempelvis chef 

för barn- och ungdomsförvaltningen.   

 

Bolagschef - tillhör en koncern och ansvarar för viktiga ämnesområden i kommunen, 

exempelvis fastighetschef. 
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1.5 Begrepp 

Det finns många olika definitioner inom det undersökta området, vi har valt att definiera de 

begrepp som fortsättningsvis kommer behandlas i uppsatsen för att tydliggöra betydelsen för 

läsaren.  

 

1.5.1 Motivation 

Begreppet motivation kommer från ordet “movere” som är det latinska ordet för röra och är 

de drivkrafter som bidrar till att människor handlar (Kufmann 2010). Enligt Weman-Josefsson 

och Berggren (2013) används motivationsbegrepp i syfte att förklara en individs beteendes 

riktning, intensitet och uthållighet. 

 

1.5.2 Arbetsmotivation 

Enligt Sjöberg och Lind (1994) definieras arbetsmotivation som viljan att arbeta. Det är även 

arbetsmotivation som styr vad en individ lägger sin tid och kraft på exempelvis en individ 

som har ett starkt kontrollbehov lägger eventuellt ned mycket arbete på struktur och ordning. 

En utvecklingsmotiverad individ däremot lägger möjligen ned mer arbete på att utmanas 

istället för på struktur och ordning.  

 

1.5.3 Belöning 

Definieras som den konsekvens som ökar sannolikheten för att beteendet upprepas i framtiden 

(Schwarts, Robbins & Wasserman 2001). Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver två olika 

typer av belöning, dessa är av symboliska eller reella slag. Symboliska belöningar betyder att 

individer får beröm efter prestation och reella belöning innefattar att individer tilldelas 

materiella ting. 

 

1.5.4 Arbetstillfredsställelse 

Definitionen av arbetstillfredsställelse lyder: “den utsträckning som människor är nöjda med 

deras arbete” (Warr 2002 ref. I Furnham, Eracleous & Chamorro-Premuzic 2009:765).  

Spector (1997) menar att arbetstillfredsställelse är resultatet av vad människor tycker om sina 

arbetsuppgifter. I likhet med dessa definitioner, är arbetstillfredsställelse en attityd som 

människor har om sitt arbete (Ivancevich et. al. 1997 ref. I Spagnoli, Caetano och Santos 

2012). Vidare anser Landy och Conte (2010) att när man talar om arbetstillfredsställelse är 

arbetsmotivation en central del av området. Detta för att när en människas behov i arbetet 

blivit tillfredsställt, det vill säga det som fått människan att handla, leder det till 

arbetstillfredsställelse.  

 

1.5.5 Global arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse kan även förklaras som en global känsla och föredrar att användas när 

man ska samla den övergripande känslan av arbetstillfredsställelse hos människor (Spector 

1997). Global arbetstillfredsställelse är alltså den sammanfattande bedömningen som 

individen gör av sitt arbete. 

 

1.5.6 Engagemang i arbetet 

Motsatsen till utbrändhet är arbetsengagemang. Det råder en hög aktivitet när en individ är 

engagerad på arbetet vilket karakteriseras som ett positivt energirikt tillstånd (Schaufeli et. al. 

2002).  
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1.6 Disposition 

I det inledande avsnittet har läsaren introducerats till uppsatsens ämne arbetsmotivation, även 

problemanalys, syfte, frågeställningar samt aktuella begrepp har redovisats. I avsnitt två 

presenteras en översikt över de motivationsteorier som kommer behandlas, där både äldre som 

nyare forskning presenteras. I avsnitt tre redovisas vilken metod som valts för att besvara 

uppsatsens frågeställningar och därmed uppnå syftet. I avsnitt fyra presenteras resultatet av 

undersökningen och detta analyseras med koppling till teori i avsnitt fem samt en slutsats av 

studien. Avsnitt sex består av en diskussion där egna reflektioner utifrån undersökningen lyfts 

fram samt förslag till framtida forskning. I avsnitt sju redovisas de referenser som har använts 

i undersökningen och sista avsnittet består av bilagor.  
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 
 

I det här avsnittet har vi valt att använda teorier och tidigare forskning som presenteras i 

vetenskapliga artiklar och annan facklitteratur. Dessa är kopplade till uppsatsens område - 

motivation och belöning i arbetslivet. Uppsatsens teoridel är en genomgång av några 

generella motivationsteorier som här även gäller för chefer i kommunal verksamhet, då det 

finns få motivationsteorier som specifikt är utvecklade för ledare. I slutet av detta avsnitt 

tydliggörs hur teorierna och den tidigare forskningen är relevanta till frågeställningarna som 

presenterades i föregående avsnitt. 
 

 

De motivationsteorier som behandlas är Herzberg - two factor theory (tvåfaktor teori), 

Hackman och Oldhams - The job characteristics model (arbetsmotivationsmodell), Deci och 

Ryans - självbestämmande teori samt McGregors teori X och Y. Herzberg teori samt 

Hackman och Oldhams teori har utvecklats speciellt för att belysa vad som motiverar 

människor i arbetet medan Deci och Ryans teori är en generell motivationsteori. Samtliga 

teorier valdes ut för att de är centrala samt välbeprövade i forskningssammanhang. 

 

Inom området arbetsmotivation har tidigare Maslows hierarkiska modell över mänskliga 

behov varit dominerande. I denna uppsats beskrivs inte Maslows behovsteori, då Herzberg 

och McGregor utgör en utveckling av hans teorisystem. Både Herzberg och McGregor har 

utgått från Maslow i sina teorier men utvecklat den (Bolman & Deal 2012), vilket gör dem 

mer aktuella i denna studie. I samband med de respektive teorierna presenteras tidigare 

forskning genom vetenskapliga artiklar, detta för att visa hur teorierna som beskrivs har 

studerats. För att underlätta förståelsen av olika motivationsteorier inleds teoriavsnittet av en 

historisk bakgrund till hur man motiverade anställda förr. 

 

Taylor (1911) var en förespråkare av Scientitific management som tillämpades i början av 

1900-talet och som syftade till att arbetet skulle utföras effektivt. Ledningen fokuserade på 

struktur och standardisering av arbetsuppgifter. Den viktigaste motivationsfaktorn hos 

arbetarna ansågs vara ekonomisk ersättning, arbetet var annars slitsamt och arbetsmiljön 

bristfällig. Även Granberg (2003) menar att genom att styra människors lön kunde ledningen 

kontrollera arbetstagarnas prestation. I enlighet med Scientific managements idé om hur 

mänskligt beteende skall styras anser McGregor (2006) att enligt en teori om människans 

natur, teori X, är individen bekväm samt ogillar ansträngning och behöver därför styras.  

 

Schultz och Schultz (1998) beskriver en välkänd studie som genomfördes på arbetare på ett 

elbolag i Hawthorne Illinois, på 1930-talet. Studien började med att man studerade ifall den 

fysiska arbetsmiljön hade påverkan på de anställdas effektivitet exempelvis genom att ändra 

ljus, temperatur och raster. Enligt Roethlisberg och Dickson (2003) ökade produktiviteten 

bland arbetarna på elbolaget med anledning av att ledningen gav dem större uppmärksamhet 

samt att gruppdynamiken förbättrades. Det var med grund av denna studie som organisationer 

förstod att uppmärksamhet var en betydande faktor för att människor skall trivas och vara 

motiverade i sitt arbete,  även att lön inte enbart var den enda motivationsfaktorn bland 

anställda. 

 

2.1 Two factor theory - Herzberg  

Herzbergs forskning i slutet på 1950-talet, klargör sambandet mellan anställdas inställning till 

arbetet (attityden), vad som skapar den och vad den ger för konsekvenser till arbetet. Genom 

Herzbergs studie kunde det klargöras vilka tillfällen som gav individen hög respektive låg 
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tillfredställelse. Herzberg identifierade 14 faktorer, som alla påverkar individens motivation 

och arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer delas in i hygienfaktorer samt motivationsfaktorer, 

där hygienfaktorerna kopplas till missnöje och motivationsfaktorerna kopplas till 

arbetstillfredsställelse (Hein 2012) 

 

Enligt Herzberg et. al. (2007 ref. I Hein 2012) är hygienfaktorerna samt motivationsfaktorerna 

kopplade till olika behovssystem som människan har. Det ena behovssystemet har koppling 

till människans natur, som handlar om att undvika svält eller smärta. Detta system har 

anslutning till hygienfaktorerna som är kopplade till yttre motivationsfaktorer. Det andra 

behovssystemet kopplas till människans behov att prestera och utvecklas, vilket är knutet till 

arbetet och de inre motivationsfaktorerna. 

 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Företagspolitik Prestation 

Ledning Bekräftelse 

Lön Själva arbetet 

Interpersonella relationer Ansvar 

Arbetsförhållanden Befordran 

Utvecklingsmöjligheter  

Privata faktorer  

Status  

Anställningstrygghet  

 

Figur 1: Herzbergs tvåfaktormodell, enligt Hein (2012:138). 

2.1.1 Hygienfaktorer 

De faktorer som inte är relaterade till själva arbetsuppgiften kallar Herzberg, Mausner och 

Snyderman-Bloch (1993) och Herzberg (1966) för hygienfaktorer, de kan exempelvis vara 

den fysiska arbetsmiljön såsom lön och arbetsvillkor. Enligt dessa författare är detta 

grundbehov som bör tillgodoses, men höjer inte arbetsmotivationen, utan kan endast vid brist 

leda till missnöje. Enligt Bolman och Deal (2012) finns ytterligare några faktorer som utgör 

hygienfaktorer och som kan kopplas till arbetets sammanhang, nämligen företagets 

administration, policy, arbetsförhållande och övervakning. 

 

Figur 1, visar hygien- och motivationsfaktorerna, hygienfaktorerna har följande innebörd: 

 

Företagspolitik: Påverkar företagets/organisationens arbetsorganisering då 

organisationsstrukturen exempelvis gör att anställda inte känner sig tillfredsställda då 

kommunikationen är dålig eller att anställda inte delar samma mål som organisationen.  

 

Ledning: Hur chefen leder de anställda. 

 

Lön: I positiv bemärkelse löneförhöjning eller förmåner men faktorn lön kan även bli negativ 

för den anställda om en utebliven löneförhöjning införlivas. 

 

Interpersonella relationer: De interna relationerna i organisationen.   

Arbetsförhållanden: Fysisk arbetsmiljö och arbetsmängd. 

 

Utvecklingsmöjligheter: Möjligheten till personlig mognad och kompetensutveckling. 
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Privata faktorer: I studier har det framkommit exempel på situationer där anställda blivit 

förflyttade till annan ort och där den anställde med familj inte trivts, vilket påverkar 

arbetstillfredsställelsen.  

 

Status: En förmån i form av en tjänstebil kan höja statusen och arbetstillfredsställelsen hos 

anställda.  

 

Anställningstrygghet: Kopplas till om organisationen lever i en stabil miljö, känner även 

anställda att de har en trygghet i arbetet. Likväl om de har en anställningsform som är 

långsiktig exempelvis vid en tillsvidareanställning (Hein 2012). 

 

2.1.2 Motivationsfaktorer 

Motivationsfaktorer är de faktorer som påverkar motivationen hos arbetaren. De kan vara 

exempelvis ansvar samt tillfredsställande arbetsuppgifter, alltså faktorer som är kopplade till 

själva arbetet. För att en arbetare ska uppleva arbetstillfredsställelse, motivation samt 

engagemang behöver både motivationsfaktorerna och hygienfaktoreran vara uppfyllda 

(Herzberg, Mausner & Snyderman-Bloch 1993;Herzberg 1966). Bolman och Deal (2012) 

anger att ytterligare positiva erfarenheter hos de anställda kan vara att lyckas, få ett 

erkännande, sträva framåt och ta lärdom av olika situationer. Dessa faktorer kopplas till 

arbetet och ses som motivationsfaktorer. 

 

Figur 1 ovan visar hygien- och motivationsfaktorerna, motivationsfaktorerna har följande 

innebörd:  

 

Prestation: I både negativ och positiv riktning, alltså att även utebliven prestation 

uppmärksammas.  

 

Bekräftelse: Kan komma från alla parter inom eller utom organisationen och kan vara såväl 

positiv som negativ. De anställdas handling förbises eller uppmärksammas.  

 

Själva arbetet: Arbetet ska vara varierat, utmanade och kreativt för att det ska upplevas 

positivt av individen.  

 

Ansvar: Arbetar utan övervakning vilket ger arbetstillfredsställelse. 

 

Befordran: Förändring av position eller status inom organisationen (Hein 2012). 

 

2.2 The job characteristics model - Hackman och Oldham 

Denna modell är en av de mest inflytelserika när man studerar hur arbetstagares motivation 

kan främjas genom organisatoriska faktorer (Hackman et. al. 1975, Hackman & Oldham 

1976, 1980 ref. I Jacobsen & Thorsvik 2008). 

 

Hackman och Oldhams teori förespråkar att arbetstagare och arbete bör passa ihop (matcha) 

för att det ska gynna den inre motivationen hos arbetstagaren samt resultatet för 

organisationen.  

Om organisationer skapar denna matchning behöver inte ledningen lägga tid och energi på att 

skapa motivation samt arbetstillfredsställelse, arbetstagare skapar detta själva genom att de 

känner sig tillfreds med sitt arbete. Detta betyder även att arbetstagare som är bra matchade 
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med sitt arbete inte är lika beroende av reella belöningar gentemot dem som inte är det 

(Hackman & Oldham 1980 ref. I Hein 2012).   

 

Enligt Hackman och Oldham (1976) visar modellen att arbetets egenskaper 

(kärndimensionerna) har påverkan på anställdas attityd och beteende till arbetet. Enligt 

modellen förutsätts anställda reagera positivt på dessa kärnegenskaper/dimensioner i arbetet 

för att det ska leda till ett bra resultat. Kärndimensionerna är: variation, känna identitet till 

uppgiften, veta uppgiftens betydelse, autonomi/självbestämmande och feedback/återkoppling. 

Detta menar dem påverkar det psykiska tillståndet hos individen som då känner: 

meningsfullhet, ansvar över arbetet och dess resultat samt får information om resultatet. Detta 

leder till hög grad av arbetsmotivation och arbetsprestation samt att individen känner sig nöjd 

med sitt arbete (Ibid.) Hackman och Oldham (1980 ref. I Hein 2012) anser att de 

psykologiska tillstånden är avgörande för att arbetstagare ska uppleva inre motivation.  

 

Hackman och Oldham (1980 ref. I Kulik, Hackman & Oldham 1987) menar även att 

upplevelsen av de psykologiska tillstånden bidrar till en högre grad av effektivitet, 

arbetstillfredsställelse samt utveckling. För att utveckling ska ske krävs det även att individen 

har ett eget intresse för detta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Hackman och Oldhams motivationsmodell (1980 ref. I Kulik, Hackman & Oldham 

1987:280). 

 

 

I modellen beskrivs även “moderatorer” som Jacobsen och Thorsvik (2008) anser beskriver 

tre individuella egenskaper, dessa visar sambanden mellan arbetets egenskaper och resultatet.  

 

Kärndimensioner 

i arbetet 
Upplevda psykologiska 

tillstånd 
Resultat 

Moderatorer: 

 

1. Kunskaper och färdigheter 

2. Utvecklingsbehov 

3. Allmän arbetstillfredsställelse  

 

Variation av färdigheter 

Identitet till uppgiften 

Uppgiftensbetydelse 

Autonomi 

Feedback från arbetet 

Upplevelsen av att 

arbetet är meningsfullt 

Upplevt ansvar för arbetet 

Kännedom om resultatet av 

arbetet 

Hög grad av inre 

arbetsmotivation 

Hög grad av 

utvecklingstillfredsställelse 

Hög arbetstillfredsställelse 

Hög grad av effektivitet 
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1. Arbetsuppgifternas relevans för individens kunskaper och förmåga.  

2. Hur stort behov individen har av att utvecklas.  

3. Hur tillfreds individen är med sina arbetsförhållanden exempelvis belöningssystem, 

anställningstrygghet och medarbetare. 

 

Ovanstående tre kategorier kan tillsammans eller ensamma, minska effekterna som 

arbetsuppgifter kan ge på individens motivation, som då ger svag prestation och ett negativt 

resultat. Detta inträffar endast då moderatorerna har negativa värden exempelvis om en 

individ har svag kompetens gentemot vad arbetsuppgiften kräver. Om så är fallet bör 

organisationen organisera enkla och rutinmässiga arbetsuppgifter till individen. Om individen 

däremot visar att den har behov av utveckling och har hög kompetens, förväntas individen 

vara motiverad och prestera bra resultat (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

 

I enlighet med Hackman och Oldhams teori om arbetsmotivation presenterar Jacobsen och 

Thorsvik (ibid.) fem organisationsstrukturer som syftar till att stärka motivationen till 

arbetsuppgifterna.  

 

1. Arbetsuppgifterna bör kombineras för att ge en meningsfull helhet och variation. 

2. Skapa arbetsgrupper som äger arbetsuppgifterna. 

3. Låt medarbetare få träffa kunder/klienter, då ser de ett samband till vart varan hamnar 

och kan få återkoppling direkt. 

4. Autonomin stärks genom delegering av arbetsuppgifter och ansvar. 

5. Skapa hållbara system för återkoppling. 

 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver även hur motivationen enligt Hackman och 

Oldhams teori kan stimuleras av arbetsmiljön och hur utformningen av arbetssituationen bör 

se ut för att åstadkomma detta. De menar att faktorerna/kärndimensionerna bidrar till 

meningsfullhet för individen, men påverkas också av de olikheter individen har gällande 

utvecklingsbehov och förändringar.  

 

Meyer och Allen (1997 ref. I Jacobsen & Thorsvik 2008) har genomfört empiriska studier av 

Hackman och Oldhams teori. Studierna visar att individer som anser att arbetet är varierat, får 

feedback och som upplever en helhetssyn visar större tillhörighet till organisationen än de 

individer med ett arbete som är starkt rutinmässigt.  

 

2.3 Självbestämmandeteorin - Deci & Ryan  

Självbestämmandeteorin har främst fokuserat på hur sociala faktorer antingen kan försvåra eller 

underlätta individens motivation. Teorin behandlar både inre och yttre motivation. Enligt Deci 

och Ryan (2000b) finns det en drivkraft hos motiverade individer att uppnå någonting i arbetet, 

detta genom att de får uppskattning för utförd aktivitet eller genom påverkan från den sociala 

omgivningen.  

 

2.3.1 Inre motivation 

Inre motivation menas med att aktiviteten eller att uppgiften är det viktiga samt stimulerande, 

individer söker således dessa situationer på ett naturligt sätt. Kompetens, tillhörighet samt 

självständighet är tre behov som tillfredsställs av aktiviteten, vilket påverkar motivationen.  

Kompetens är en förmåga som behövs för att en individ ska kunna anpassa sig till omgivningen. 

En individs upplevelse av att vara kompetent uppstår exempelvis när individen löser en svår 

arbetsuppgift vilket främjar den inre motivationen (Deci & Ryan 1985). 
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Tillhörighet upplevs av individen då tillfredställande sociala relationer främjas (Deci et. al. 

2006). Om en individ känner hög grad av tillhörighet till organisationen byter den i lägre 

utsträckning arbete än en individ som inte känner tillhörighet (Meyer & Allen 1997). 

 

Självständighet upplevs enligt Deci och Ryan (2000a) av individen när möjlighet ges till 

självbestämmande i arbetet.   

 

Det är tillfredsställelsen från en handling som individen upplever som motiverande vid inre 

motivationsfaktorer (Weman-Josefsson & Berggren 2013; Deci & Ryan 2000b). Deci och Ryan 

(2000b) menar att individer är normalt intresserade av att lära och vara nyfikna för nya saker 

 

2.3.2 Yttre motivation 

Den yttre motivationen innebär att aktiviteten ska leda till någonting, som exempelvis högre 

lön, beröm eller karriärmöjligheter (Weman-Josefsson & Berggren 2013).  

 

Enligt Deci och Ryan (2000a) finns det yttre faktorer som påverkar motivationen exempelvis 

belöning och förmåner. Deci och Ryan (ibid.) menar att när det är yttre faktorer som motiverar 

anställda, minskar kreativiteten och flexibiliteten, individen blir även mer otålig. För att behålla 

yttre motivation är självbestämmandet viktigt hos anställda (Deci & Ryan 2000b). Enligt Deci 

och Ryan (ibid.) påverkas och motiveras individer av motivationsfaktorerna på olika sätt, 

däremot anser författarna att både de yttre- samt inre faktorerna är viktiga för den totala 

motivationen, båda komponenterna spelar in och ger sitt bidrag. Däremot om exempelvis 

beröm, som är en yttre motivationsfaktor ses som det viktigaste i arbetet, då är risken för att 

man försvagar exempelvis tillhörighetsfaktorn, som leder till inre motivation. 

 

Deci, Ryan och Koestner (1999 ref. I Kaufmann 2010) har även gjort en analys av 128 studier, 

där de menar att den inre motivationen minskar när fokus enbart läggs på yttre belöningar. En 

annan studie har genomförts av Kuvas (2003 ref. I Kaufmann 2010) på ett norskt företag där 

han undersöker inre och yttre motivation. Kuvas (ibid.) kom fram till att bonus hade positiv 

inverkan på den yttre motivationen medan den hade en mer negativ inverkan på den inre 

motivationen. 

 

2.4 Teori X och Y - McGregor 

Enligt McGregor (2006) finns det olika sätt att se på anställda, organisationen och hur 

ledarskapet bör utformas. Han menar även att det finns olika sätt att motivera anställda, detta 

beskriver han utifrån två teorier - X och Y, om grundläggande mänskliga förhållningssätt. 

 

2.4.1 Teori X 

Enligt McGregor (ibid) grundar sig teori X på tre hypoteser. Det han menar är att i teori X vill 

inte människor arbeta och människan är lat till sin natur. I den andra hypotesen menar han att 

på grund av denna motvillighet behöver människor kontrolleras och styras genom att man 

tvingar individen att arbeta genom att hota om straffåtgärder. Enligt den sista hypotesen har 

människor ingen ambition och individen vill inte ha något ansvar. Hypoteserna bildar grunden 

för hur ledare agerar i sitt sätt att leda arbetstagare i fram för allt amerikanska industrier.  

Det synsätt som man har i teori X gör att människor behöver yttre faktorer för att motiveras 

exempelvis olika belöningar menar McGregor (ibid.). Anställdas engagemang är lågt, vilket 

skapas av chefens sätt att leda i teori X. Detta för att det ofta förekommer ett auktoritärt 
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ledarskap i teori X som liknar Taylors teori – Scientific Management, där ledningen detaljstyr 

de anställda (ibid.).  

 

2.4.2 Teori Y 

I teori Y gillar de flesta människor att arbeta om arbetet grundar sig på bra villkor, ett arbete 

med rätt förutsättningar kan därför skapa tillfredsställelse hos människor. En syn på 

människan enligt teori Y innebär för att uppnå organisationens mål behöver inte ledningen 

använda sig av kontroll och hot. McGregor (ibid.) menar att anställda kommer uppnå de mål 

som de åtagit sig genom sina inre motivationsfaktorer exempelvis om de känner sig 

engagerade, motiverade, använder självkontroll och behovet av självförverkligande 

tillfredsställs. Att anställda tar mer ansvar och att människors utveckling går framåt är en 

konsekvens av den människosyn som representeras i teori Y. Tvärtemot teori X, om det 

uppstår problem i organisationen är det inte de anställdas fel utan ledningens. Relationen 

mellan anställda och ledning baseras på tillit. Vidare menar McGregor (ibid.) att om anställda 

inte tar ansvar eller har någon kreativitet är det ledningen som använder sig av fel metoder för 

att styra och organisera verksamheten.  

 

Eden (1990 ref, I Kopelman, Prottas & Davis 2008) genomförde ett flertal fältexperiment på 

ledarskap. Han fann att ett bra ledarskap kan man inte träna upp, utan vissa ledare har det i sig 

och andra har det inte. Eden (ibid.) ger en hypotes om att ledare som har en människosyn i 

enlighet med McGregors teori Y eventuellt har det i sig medan ledare i enlighet med teori X 

inte har det. Campbell och Swift (2006 ref, I Kopelman, Prottas & Davis 2008) menar att 

ledare inte behöver vara antingen eller enligt McGregors teori X och Y. De menar att ledare 

kan agera enligt teori Y till dem som är inom gruppen, medan samma ledare även kan agera 

likt teori X till dem som står utanför gruppen.  

 

2.5 Sammanfattning  

Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer kan kopplas till vad individen motiveras av i sitt 

arbete. Om det är hygienfaktorer som bland annat kopplas till lön och arbetsförhållanden eller 

om det är motivationsfaktorerna som är knutna till exempelvis prestation och bekräftelse. Om 

en individ anser att de råder brist på hygienfaktorer kan de leda till missnöje medan om både 

hygien- och motivationsfaktorer är uppfyllda leder det till arbetstillfredsställelse, hög 

motivation samt engagemang hos individen (Herzberg, Mausner  & Snyderman-Bloch 1993; 

Herzberg 1966).  

 

The job characteristics model förespråkar att arbete och anställda bör passa ihop (matcha) för 

att främja motivation och arbetstillfredsställelse. Om en individ är nöjd med sitt arbete 

behöver inte ledningen/organisationen lägga resurser på att skapa arbetstillfredsställelse utan 

det gör individen på egen hand. För att en individ ska kunna prestera, ge ett bra resultat samt 

känna arbetsmotivation behöver individen bland annat känna att dess arbete är meningsfullt 

samt ha ansvar över arbetet och resultatet. För att detta ska vara möjligt behöver individen 

svara positivt på kärndimensionerna (variation i arbetet, känna identitet till uppgiften, veta 

uppgiftens betydelse, autonomi/självbestämmande och få feedback/återkoppling). Vidare 

visar studier att individer känner större tillhörighet till organisationen om de upplever att de 

har en helhetssyn, variation i arbetet samt att de får återkoppling (Hackman & Oldham 1976, 

1980 ref. I Hein 2012).  

Självbestämmande teorin behandlar inre- samt yttre motivation. Den inre motivationen 

främjas när arbetsuppgiften är stimulerande, även när individen får använda sin kompetens, 

känner tillhörighet och självbestämmande. Yttre motivation uppfylls genom att individen 
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tilldelas högre lön, beröm eller karriärutveckling. Om en individ förses med endast yttre 

motivationsfaktorer minskar bland annat kreativiteten samt flexibiliteten i arbetet. En individ 

behöver känna både inre- samt yttre motivation för att den totala motivationen ska vara 

tillfredsställd (Deci& Ryan 1985;Deci et. al. 2006; Deci & Ryan 2000a, 2000b;Weman-

Josefsson & Berggren 2013). 

 

Teori X och Y behandlar att det finns olika sätt att motivera anställda. I teori X ser man 

människan som lat och oengagerad. Detta bidrar till att ledare använder sig av yttre faktorer 

för att motivera de anställda, det kan exempelvis vara olika typer av belöningar. Enligt en syn 

på människan i enlighet med teori Y behövs ingen kontroll från chefen, utan anställda är 

självgående genom bland annat sin inre motivation. Chefer i enlighet med teori Y litar således 

på att anställda gör sitt arbete och följer det gemensamma målet som organisationen 

eftersträvar (McGregor 2006).  

 

2.5.1 Teoriernas tillämpning på chefernas motivation 

I enlighet med de presenterade motivationsteorierna kan man genom att tillämpa både hygien- 

samt motivationsfaktorer på cheferna i den undersökta kommunala verksamheten, öka deras 

motivation, engagemang och arbetstillfredsställelse. För att cheferna ska kunna prestera, 

generera ett bra resultat samt känna arbetsmotivation är det enligt de motivationsteorier som 

presenterats viktigt att de upplever att de har kärndimensionerna i arbetet. Genom att tillämpa 

både inre- samt yttre motivationsfaktorer på chefernas arbetssituation kan man få dem att 

uppleva total motivation. Den totala motivationen är viktig, då bland annat chefernas 

kreativitet i arbetet annars minskar. Chefer som präglas av teori Y har en inre motivation och 

behöver inte kontrolleras för att arbeta mot att organisationens mål uppfylls. Om man tar 

hänsyn till ovanstående faktorer förmodas i enlighet med presenterade motivationsteorier det 

bidra till att cheferna har en större vilja att stanna kvar inom verksamheten. 
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3. Metod  
 

I metodavsnittet redovisas undersökningens ansats, urval samt bortfallsanalys. Även vilket 

tillvägagångssätt som använts för datainsamlingen. Undersökningen har utförts som en 

metodkombination mellan kvantitativ och kvalitativ studie med en deduktiv samt abduktiv 

ansats. Vidare presenteras hur materialet samlats in, etik, reliabilitet, validitet och 

generaliserbarheten för undersökningen. Slutligen presenteras en diskussion om 

metodavsnittet i helhet.  

 

 

3.1 Ansats  

I undersökningen föredrogs en kvantitativ metod på grund av tidsaspekten. Efter 

undersökningens bortfall, ansågs dock en metodkombination mellan kvantitativ- och 

kvalitativ metod istället vara lämpligast för att kunna uppnå studiens syfte samt 

frågeställningar. En enkätundersökning (kvantitativ metod) ger en övergripande bild, medan 

intervjuer (kvalitativ metod) fördjupar den övergripande bilden över studiens område 

(Ejlertsson 2005;Trost 1997). Både enkät- samt intervjufrågorna är formulerade med 

utgångspunkt från de teoretiska motivationsmodellerna som beskrivits samt frågor om global 

arbetstillfredsställelse det vill säga, frågor om värderingen av arbetet i sin helhet. 

 

Både enkät- samt intervjuundersökningen genomfördes på respondenter, vilka är chefer i en 

kommunal verksamhet. Förutom att intervjuer ger en mer fördjupad bild över studiens 

område, har vi valt intervjuer för att tidigare forskning enbart genomfört kvantitativa studier 

(Deci & Ryan 2000a;Deci & Ryan 2000b). Det låg således ett intresse hos oss att även 

genomföra en kvalitativ undersökning över undersökningsområdet. Det har genomförts fyra 

djupintervjuer på respondenter i den kommunala verksamheten. I intervjuerna fanns det 

möjlighet för respondenten att ställa motfrågor eller följdfrågor. Detta innebär en fördjupning, 

där även personer med läs samt skrivsvårigheter eller med språksvårigheter får möjlighet att 

uttrycka sig (Ejlertsson 2005). Intervjuer kan även ge en mer trovärdig bild av respondentens 

svar i förhållande till enkäter och intervjuaren kommer även närmre respondenten och dess 

arbetsmiljö (Ahrne & Svensson 2011). Detta även för att intervjupersonen kan redogöra för 

sina känslor och tankar (Trost 1997). Den kvantitativa undersökningen valdes ut för att 

samtliga chefer skulle ges möjlighet att kunna delta i undersökningen, vilket skulle ge oss en 

övergripande bild över chefernas synpunkter på området. Vi ville att samtliga chefer skulle 

ges möjlighet att medverka i undersökningen, vilket inte hade varit möjligt med enbart 

intervjuer på grund av tidsaspekten.  

 

3.2 Urval 

Enkätundersökningen skickades ut till samtliga 24 chefer i en kommunal verksamhet, detta 

för att innefatta alla chefers åsikter (Ejlertsson 2005). Det var nio stycken som svarade på 

enkäten. 

 

För att välja ut vilka respondenter som skulle ingå i den kvalitativa delen av undersökningen 

gjordes en urvalsram. Det innebär en lista över alla chefer som finns i den kommunala 

organisationen, där undersökningen ägt rum (Denscombe 2009). Denna lista lämnades över 

från kontaktpersonen i organisationen. Försök har gjorts för att kontakta samtliga chefer i 

listan via telefon för att fråga om vederbörande skulle kunna tänka sig att medverka i en 

intervju, det var fyra stycken som hade möjlighet att delta. 
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Tiden har varit begränsad för studien, vilket resulterade i att svarstiden inte kunde förlängas 

för enkätundersökningen. När vi sedan ringde samtliga chefer för att fråga om en intervju, var 

det de fyra som först tackade ja som valdes ut till intervju, även detta på grund av tidsaspekten 

(Denscombe 2009). Därav har det gjorts ett tillgänglighetsurval vid val av intervjupersoner 

men även vid valet av respondenter till enkätundersökningen. Tillgänglighetsurval kallas även 

bekvämlighetsurval och betyder att man använder de personer som varit tillgängliga 

(Langemar 2008). De personer som intervjuats har varit tre förvaltningschefer och en 

avdelningschef i kommunal verksamhet. De som besvarat enkäten representerade samtliga 

chefskategorier.  

 

3.3 Bortfallsanalys 

Enkätundersökningen gav ett stort bortfall. Vissa chefer har valt att inte svara av okända 

anledningar. Enligt Denscombe (2009) kan bortfallet bero på de egenskaper respondenten 

besitter, såsom exempelvis ålder och kön. Tyvärr har möjligheten inte funnits för att ta reda på 

om de chefer som besvarat enkäten avviker i ålder och kön från de som inte besvarat den. 

Denscombe (ibid.) menar även att stress på arbetet kan leda till att tiden inte finns för att 

respondenten skulle kunna delta i undersökningen. En annan orsak som gör att inte 

respondenten svarar på en enkät kan enligt Denscombe (ibid.) även vara om respondenten 

upplever att de inte kan uttrycka sina åsikter i organisationen och således är skeptisk till löften 

om anonymitet.  

 

3.4 Material 

Beskriver det material som använts. Innehållet samt formen på enkät och intervjuguide.  

 

3.4.1 Enkät 

Enkätens frågor (se bilaga 1) har utgått från den teoretiska referensramen och innehållet i 

global arbetstillfredsställelse. Dessa är sedan utformade efter QPS Nordic (Dallner et al. 

2000), personalbarometern (2001) och Spector (1997) där frågorna i kategoriavsnitten; 

arbetsmotiv, engagemang i organisationen/arbetsplatsen och arbetstillfredsställelse använts. 

Enkäten inleds med information gällande kontaktuppgifter till oss samt syftet för 

undersökningen och dess konfidentiella hantering. Enkäten består av totalt 23 frågor, varav 

sju handlar om arbetsmotiv, tre om engagemang och 13 om arbetstillfredsställelse. Enkäten 

går snabbt att fylla i och respondenten kan göra den vid lämplig och egenvald tidpunkt 

(Ejlertsson 2005). Däremot behövde respondenterna fylla i enkäten innan inlämnings tiden 

gick ut.  

 

3.4.2 Intervju   

När intervjuguiden (se bilaga 2) konstruerades användes samma kategorier som vid enkäten, 

arbetsmotiv, engagemang i organisationen/arbetsplatsen och arbetstillfredsställelse. Dock 

tillkom idealt arbete, motivation och belöning. Samtliga kategorier är utformade för att kunna 

besvara frågeställningarna i syftet. Denna intervjuguide användes vid varje intervjutillfälle.  

 

3.5 Undersökningens kvalité 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet innebär hur materialets kvalitet är, på vilket sätt 

undersökningen gjorts och om den kan generaliseras (Ejlertsson 2005;Langemar 2008). 
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3.5.1 Validitet 

Om man mäter det som avses att mäta, resulterar det i validitet i undersökningen (Djurfeldt 

2010). Enkätfrågorna samt intervjuguiden har delats in i avsnitt, som har varit baserade på de 

teorier som tagits upp tidigare i uppsatsen. Innehållsvaliditeten kan därför antas vara god, då 

undersökningens frågor stämmer överens med det som är av avsikt att undersöka (Denscombe 

2009;Ejlertsson 2005). Intervjupersonerna gav relevanta svar på frågeställningarna utifrån 

kategoriernas betydelse av deras arbete, vilket innebär att validiteten var hög på intervjuerna. 

Reflektion är också något som påverkar validiteten (Langemar 2008). Det kunde vi göra 

genom att lyssna på de inspelade intervjuerna om och om igen, för att skapa ett meningsfullt 

resultat. 

 

3.5.2 Reliabilitet 

En undersökning som genomförs av en annan forskare vid ett annat tillfälle men får samma 

resultat som föregående forskare resulterar då i att undersökningen har reliabilitet. Det handlar 

således om tillförlitligheten i mätinstrumentet som används (Djurfeldt et. al. 2010). Vi har 

använt oss av peer-review granskade tidskrifter till vår undersökning, vilket innebär att 

artikeln är vetenskapligt kvalitetskontrollerad och har en hög reliabilitet/tillförlitlighet. 

Reliabiliteten står för tillförlitlighet, vilket man inte kan påvisa i en kvalitativ metod, så som 

intervjuer i vårt fall, då det inte sker mätningar på samma sätt som i en kvantitativ 

undersökning (Langemar 2008). Enkätens reliabilitet kan anses vara god, då frågorna är 

välbeprövade i andra publicerade studier. Motivation upplevs olika beroende på respondent, 

den upplevelsen kan förändras vid exempelvis organisation- eller personalförändringar, vilket 

innebär att tillförlitligheten minskar. Detta eftersom upplevelsen hos respondenten kan 

förändras om undersökningen sker vid en annan tidpunkt (Denscombe 2009).  

 

3.5.3 Generaliserbarhet 

Eftersom motivation kan upplevas olika för olika individer i olika situationer kan det vara 

svårt att använda eller överföra materialet (Denscombe 2009;Ahrne & Svensson 2011). Då 

bortfallet på den kvantitativa delen påverkade resultatet, blir det svårt för andra organisationer 

att generalisera vårt resultat. Det blir även svårt att generalisera resultatet till den undersökta 

organisationen, då bortfallet var högt på grund av att majoriteten av cheferna valde att inte 

besvara enkäten. Generaliserbarheten kan även ha begränsats, då tillgänglighetsurval använts 

vid den kvantitativa- samt den kvalitativa undersökningen (Langemar 2008). 

 

3.6 Datainsamling 

Intresset för uppsatsens ämne bidrog till kontakten med den kommunala 

verksamheten. Kontaktpersonen i organisationen visade tidigt ett starkt intresse för 

undersökningen och till valt undersökningsområde. För att besvara undersökningens syfte 

baseras datainsamlingens frågor på tidigare forskning samt teori som beskrivits tidigare i 

uppsatsen.  

 

3.6.1 Enkät 

Enkäterna skickades ut till samtliga 24 chefer via e-mail, detta för att visa att den kom från 

oss istället för från någon i ledningen som eventuellt kan avskräcka cheferna från att vilja 

delta. Däremot hade personalchefen tidigare informerat vid ett månadsmöte om att en enkät 

skulle skickas ut från två studenter. Detta för att respondenterna skulle vara medvetna när de 

fick enkäten om vad som gällde och för att få en positiv inställning till syftet (Ejlertsson 

2005). Enkäten skrevs sedan ut av respondenten, besvarades och lämnades in till receptionen, 

där vi sedan hämtade upp materialet.  
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De kunde även skicka sina svar till oss via e-mail, vilket ungefär hälften av cheferna gjorde. 

Respondenterna hade nio arbetsdagar på sig att besvara enkäten, under dessa nio dagar 

skickades två påminnelsemail ut om att besvara enkäten, då det var tidsbrist på att få in 

materialet.  

 

Det var 24 enkäter som skickades ut till samtliga chefer, nio stycken hade fyllt i den och 15 

stycken valde att inte svara, vilket gav ett bortfall på 62,5 procent.  

 

Tabell 1. Svarsfrekvensen och dess bortfall 

  Förvaltningschef Bolagschef Avdelningschef Totalt: 

Utskickade enkäter n 

% 

13 st. 6 st. 5 st. 24 st 

100% 

Besvarade enkäter n 

% 

5 st. 2 st. 2 st. 9 st 

37,5 % 

Bortfall n 

% 

8 st. 4 st. 3 st. 15 st. 

62,5 % 

 

3.6.2 Intervju 

Sammanlagt blev det fyra intervjuer, där tre av intervjuerna tog ungefär 30-45 minuter medan 

den fjärde blev 20 minuter lång, då intervjupersonen var dubbelbokad. Innan intervjufrågorna 

ställdes, berättade vi om syftet med undersökningen men även kort om oss för att få 

intervjupersonen att känna sig tryggare. Vi frågade också om det var okej att spela in 

intervjun på en mobiltelefon och informerade om att detta material kommer hanteras 

konfidentiellt (Denscombe 2009).  

 

En av oss intervjuade och den andra skrev ner stödpunkter samt ställde följdfrågor vid behov. 

Detta var ett genomgående mönster på samtliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes på 

respektive intervjupersons arbetsplats, i ett tyst och avskilt rum. Vi valde att använda 

semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Denscombe (2009) innebär att man använder sig av 

en färdigställd intervjuguide med frågor som besvaras samt diskuteras med intervjupersonen. 

I intervjuerna var vi öppna för intervjupersonens idéer och tankar kring det undersökta 

området. Avslutningsvis ställdes en fråga gällande om intervjupersonen ville komplettera med 

någon relevant information till undersökningen.   

 

3.7 Etik  

Etik i forskningssammanhang handlar om att visa empati och förståelse för intervjupersonen 

(Öberg 2011). Det är även i en enkät- samt intervjuundersökning viktigt att respektera 

individens rättigheter och integritet (Denscombe 2009). För att behålla anonymiteten i 

undersökningen benämner vi organisationen som en “kommunal verksamhet” och presenterar 

heller inte några namn. Det är en etisk aspekt att respondenterna i vår undersökning känner att 

de är garanterade anonymitet (Öberg 2011). Alla som ställt upp i undersökningen har gjort det 

frivilligt, de har informerats om undersökningens syfte och intervjupersonens rätt att dra sig 

ur (Vetenskapsrådet 2013).  
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Detta är aspekter som Denscombe (2009) menar att man kan ha skriftligt, däremot valde vi att 

göra det muntligt då vi anser att det räckte för att tillgodose den aspekten. Nyttjandekravet 

uppfylldes, då vi presenterade resultatet samt förslag på förbättringar för organisationen 

(Vetenskapsrådet 2013).  

 

3.8 Analysmetod  

Efter genomförd analys av intervjuer samt enkäter har de svar som varit relevanta för 

undersökningens syfte valts ut för att presentera ett resultat. 

 

3.8.1 Enkät 

Vi har använt oss av det databaserade statistikprogrammet SPSS, för att analysera det 

kvantitativa materialet. Detta har gjorts med hjälp av statistiska metoder samt beräkningar och 

även för att sammanställa enkätsvaren från respondenterna (Djurfeldt et. al. 2010). Detta för 

att kunna svara på frågeställningarna och undersöka om insamlad data i den här 

undersökningen stämmer överens eller skiljer sig från den teoretiska referensramen.  

 

3.8.2 Intervju 

Vi har använt oss av innehållsanalys som metod när vi analyserat våra intervjuer, utifrån den 

metoden har vi kunnat skapa en förståelse, hantera och analysera innehållet. En 

innehållsanalys ger en helhetsbild, vi fick även ta del av intervjupersonens känslor i 

intervjumaterialet genom exempelvis skratt. Som hjälpmedel togs anteckningar och 

intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Intervjumaterialet har behandlats 

systematiskt med hjälp av kategorierna; arbetsmotiv, engagemang i 

organisationen/arbetsplatsen, arbetstillfredsställelse, idealt arbete, motivation och belöning. 

För att få ner intervjupersonernas åsikter har deras svar sammanställts fråga efter fråga under 

varje kategori. Personerna hade varsin färg på texten vid sammanställningen, för att enkelt 

kunna veta vem som berättade vad och för att få en struktur i materialet. Därefter har likheter, 

skillnader sammanställts till ett resultat, resultatet jämfördes sedan med den teoretiska 

referensramen (Boolsen 2007).  

 

3.9 Metoddiskussion  

Från början var tanken att vi skulle se om motivation samt belöning skiljde sig åt beroende på 

chefernas befattning. Då bortfallet var högt, valde vi att bortse från den aspekten, för att 

behålla anonymiteten i undersökningens resultat. Variabeln kön ansågs inte relevant att beakta 

i föreliggande undersökning, då andra studier inte kunnat visa några könsskillnader i chefens 

beteende (Andersen och Hansson 2011). Detta har bidragit till att denna aspekt valts bort i 

undersökningen. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om de chefer som valde att inte 

medverka i undersökningen hade deltagit, detta för att de eventuellt kan ha en annan åsikt i 

jämförelse med de svar vi fått in (Denscombe 2009).  

 

För att försöka minska enkätbortfallet förlängde vi svarstiden, men resulterade ändå totalt sett 

till få enkätsvar. Med tanke på det stora bortfallet i enkätensvaren, valde vi även att utföra 

intervjuer. Detta för att ta del av fler respondenters åsikter, få mer material och för att öka 

resultatets tillförlitlighet. Det är svårt att veta vilka anledningar som bidrog till bortfallet, 

däremot fick vi information om att cheferna i den kommunala verksamheten får minst en 

enkät varje vecka. Då det var många chefer som inte svarade när vi ringde, drog vi slutsatsen 

att dessa hade mycket att göra och att tiden inte fanns till att svara. Detta är även något som 

Denscombe (2009) skriver kan vara en orsak till bortfall i undersökningar. Det vi i efterhand 

kunde konstatera med val av metod, var att vi skulle satsat endast på intervjuer. Detta för att 
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vår enkät blev en i mängden, trots personalchefens information till cheferna. Svarsfrekvensen 

blev så pass låg att vi troligtvis hade fått ut ett mer tillförlitligt resultat av fler intervjuer.  

 

Undersökningen har ett stort bortfall av enkätsvar, men detta har kompenserats med att vi 

gjort en metodkombination, som inneburit att vi kompletterat enkätsvaren med intervjuer.  

I den fjärde intervjun hade respondenten dubbel bokat sig vilket bidrog till att intervjun gick 

snabbare än de andra tre intervjuerna. Vi funderade då på om dennes svar kan ha påverkats av 

tidsbristen.  

 

När man ska analysera ett empiriskt material vill man ofta läsa igenom det flera gånger för att 

hitta analyskategorier och mönster i materialet, därav kan det vara en fördel att transkribera. 

Eftersom vi hade hela intervjuerna inspelade, valde vi att lyssna igenom dem flera gånger och 

kunde spola fram samt tillbaka i inspelningen medan vi antecknade deras svar, vilket vi anser 

likvärdigt en transkribering. Genom att göra på detta sätt kunde vi även lyssna till 

intervjupersonens tonläge och analysera ifall det avvek från svaret på den ställda frågan. 

 

Vi har utgått från en deduktiv ansats som innebär att man utgår från teori i undersökningen 

(Alvesson & Sköldberg 2008), för att sedan ta fram empiri utifrån den teoretiska 

referensramen för studien. Resultatet baseras på en kvantitativ- och en kvalitativ 

undersökning. Analysen utgår däremot från en abduktiv ansats, vilket enligt Alvesson & 

Sköldberg (ibid.) innebär en kombination av teori och empiri. Både empirin samt den 

teoretiska referensramen används när materialet tolkas efterhand i analysen.  

 

Vid sammanställning av resultat samt analys har kategorierna som vi använt i 

undersökningarna vävts in i varandra. Engagemang är en stark motiverande faktor som har 

integrerats till kategorin motivation och belöning. När motivation uppfylls leder det till 

arbetstillfredsställelse och resulterar i ett idealt arbete. Därför har kategorierna 

arbetstillfredsställelse och idealt arbete sammanslagits.  
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras den empiri som genererats av enkäten och intervjuerna. Resultatet 

presenteras utifrån kategorierna motivation och belöning, samt arbetstillfredsställelse och 

idealt arbete, detta för att tydligt kunna koppla resultatet till frågeställningarna. Denna 

kategorisering gör det även enkelt för läsaren att följa med i texten.  

 

 

Resultatet baseras på de svar som genererats av den kvantitativa - samt den kvalitativa 

undersökningen. Då enkätundersökningen endast gav nio chefers synpunkter, testar vi inte om 

det finns några statistiskt signifikanta samband mellan chefernas svar. Enkät- samt 

intervjusvaren som presenteras, har utgångspunkt från den teoretiska referensramen och den 

globala arbetstillfredsställelsen, vilka utgår från undersökningens frågeställningar. Resultatet 

presenteras i textform, där intervjupersonerna kallas intervjuperson ett, intervjuperson två, 

intervjuperson tre och intervjuperson fyra. För att behålla anonymiteten, kommer vi inte 

skriva ut intervjupersonernas befattning. 

 

4.1 Motivation och belöning 

Resultatet av den kvantitativa- samt den kvalitativa undersökningen visar vad som motiverar 

de studerade cheferna i sitt arbete. 
 

För att få svar på frågeställningen om vad som påverkar chefer att stanna kvar i kommunal 

verksamhet, ställdes en fråga i intervjuerna om vad cheferna anser positivt med att arbeta 

inom offentlig/kommunal sektor. Samtliga chefer i intervjuerna menar att deras arbete inom 

kommunal verksamhet är en samhällsinsats. Cheferna anser att de får i och med sin 

kommunala tjänst göra nytta för andra och de upplever det stimulerande att hjälpa andra 

människor. En av cheferna uttrycker sig: 

 

“Genom min position i kommunen får jag vara med och skapa förutsättningar till 

samhällsutveckling samt är med och bygger upp ett samhälle”.  

 

Intervjuperson ett menar att den kommunala verksamheten inte skiljer sig speciellt mycket 

från den privata, då man blir uppsagd/avskedad även i den kommunala sektorn om man inte 

sköter sig. Den ena intervjupersonen menar att kommunal verksamhet ofta uppfattas som 

tråkig, genom att arbetet går trögt och att det inte sker någon omväxling, men så är det inte 

menar intervjupersonen.  

 

Det är två av nio chefer i den kvantitativa undersökningen som anser att det är mycket viktigt 

med en regelbunden inkomst, fem av nio chefer anger att det är viktigt, medan två anser att det 

är mindre viktigt. Det är således ingen av cheferna som anser att det är helt nödvändigt eller 

helt oviktigt som arbetsmotiv. Resultatet från enkäterna visar dock att sex av nio chefer anser 

att det är viktigt eller mycket viktigt att få lön eller andra materiella förmåner, det är tre chefer 

som anser det som en mindre viktig eller helt oviktig faktor. I intervjuerna framgick det att tre 

av fyra intervjupersoner skulle intressera sig för någonting annat om de var ekonomiskt 

oberoende och skulle då inte fortsätta arbeta. Intervjuperson två menar att arbetet är en stor 

del av det sociala umgänget, vilket innebär att arbetet ger intervjupersonen en meningsfull 

tillvaro. Intervjupersonen menar att den därför skulle fortsätta arbeta även om den vore 

ekonomisk oberoende.  
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Intervjuperson tre menar att lönen är viktig för alla människor, men ser det som en 

grundläggande hygienfaktor. Däremot hävdar samtliga fyra intervjupersoner att lönen inte är 

den viktigaste faktorn i arbetet, utan utmaningar, umgänget och utveckling väger tyngre. 

 

Känslan av att ha utfört något värdefullt i arbetet anger tre av nio chefer i 

enkätundersökningen som helt nödvändigt, medan resterande sex svarade att det är mycket 

viktigt. Nio av nio chefer uppgav även i enkäten att det är mycket viktigt eller rent av 

nödvändigt att de får använda sin kreativitet i arbetet.  

 

I intervjuerna ombads de intervjuade att förklara vad motivation är enligt dem. Intervjuperson 

två förklarar motivation enligt följande:  

 

”Jag vaknar på morgonen och känner att det ska bli skoj att gå till jobbet, då måste man vara 

motiverad på ett eller annat vis”.  

 

Samtliga intervjupersoner anser att motivation handlar om att vilja utvecklas. Det är även 

viktigt att få positiv feedback, ha möjlighet att leda arbetet framåt samt tycka om det man gör 

för att känna motivation i arbetet. Intervjuperson tre menar att man kan känna motgångar i 

arbetet men att man behöver påminna sig om att man gillar sitt arbete, vilket gör det enklare 

att fortsätta arbetet framåt.  

 

Resultatet från frågan om cheferna upplever att de blir belönade i arbetet varierar. 

Intervjuperson ett menar att den stora belöningen i arbetet är att se någon medarbetare växa. 

Den andra intervjupersonen anser att lönen blir som en “klapp på axeln” en gång i månaden 

och är således en belöning. Intervjupersonen menar vidare att andra människor inte säger rent 

ut att lönen är en belöning, men trots att ingen annan uppger det så är den det. Intervjuperson 

tre, menar att kunna planera sin egen tid är en belöning och att det finns bra förutsättningar till 

att lyckas i arbetet. Fjärde intervjupersonen menar att positiv feedback från anställda samt 

kunder är viktigt och anser likt intervjuperson två, om ingen annan “klappar på axeln” får man 

göra det själv. Intervjuperson ett medger att oftast ges det ingen uppskattning, varken 

uppifrån, nedifrån eller utifrån, utan man får ge sig själv beröm och känner oftast av när man 

gjort något bra. 

 

Från frågan i enkäten om organisationen inspirerar cheferna att göra sitt bästa och är den 

bakomliggande orsaken till chefernas engagemang anser sex av nio chefer att det stämmer i 

viss mån. Sex av nio chefer instämmer totalt med att de skulle säga att organisationen är ett 

bra ställe att arbeta på. I intervjuerna uppger cheferna att det finns en brist på organisationens 

sätt att engagera dem. Intervjuperson tre, menar att organisationen förväntar sig att en ledare 

på den nivån ska vara självgående men även skapa energi och engagemang, både hos 

anställda och hos dem själva. Däremot anser samtliga intervjupersoner att det ibland är viktigt 

med en “klapp på axeln”, de menar att även chefer behöver en “klapp” för att veta att de gör 

rätt. Intervjuperson fyra menar att om inte någon annan “klappar”, gör intervjupersonen det 

själv. 

 

Den kommunala verksamheten styrs av politik, vilket pressar cheferna att nå organisationens 

gemensamma mål. Detta bidrar till att det blir en jakt på pengar samt besparingar, vilket kan 

motarbeta utveckling och behov menar intervjuperson två. 

 

Vad intervjupersonerna brinner för i arbetet/det som verkligen engagerar dem, är utveckling. 

De menar att det är viktigt att känna att man kan ge sina medarbetare de bästa 
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förutsättningarna till att utvecklas och bli självständiga. Samtliga intervjupersoner poängterar 

att de humana aspekterna är det viktigaste, alltså människorna som arbetar i verksamheten. 

Två av cheferna i intervjuerna menar att resultatet även engagerar dem, när det händer saker, 

när de förflyttar sig framåt och det blir ett “avtryck” i arbetet. 

 

För att samtliga intervjupersoner inte ska bli missnöjda och oengagerade i arbetet, menar de 

att förtroende är viktigt. Det ska finnas ramar, men för snäva ramar kan leda till missnöje hos 

tre av intervjupersonerna. Även beslut som läggs i knät leder till missnöje hos dem.  

 

Sammanfattningsvis visar således resultatet att cheferna bland annat motiveras av: 

 Utveckling. 

 Variation i arbetet.  

 Självbestämmande.  

 

Sammantaget anser även cheferna att lön är en belöning i arbetet men är inte den 

huvudsakliga belöningen för deras arbetsprestation. Den stora belöningen i arbetet anser 

cheferna däremot vara att de ges möjlighet att utveckla andra människor i verksamheten. 

 

4.2 Arbetstillfredsställelse och idealt arbete 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen visar att de flesta av cheferna kan se resultatet 

av sin arbetsinsats. I en intervju pekar intervjupersonen på att för att känna tillfredsställelse i 

arbetet behöver man ha en bra balans mellan ett positivt resultat, samtidigt som människorna i 

organisationen ska må bra. I intervjuerna ombads intervjupersonerna beskriva vad som 

tillfredsställer dem i arbetet. Tre av fyra intervjupersoner beskriver att det är tillfredsställande 

att se andra människor utvecklas. 

 

I frågan om cheferna skulle söka nytt arbete om de kunde få minst samma lön som de har i 

nuläget, är det fem av nio som inte alls anser det stämma, medan en av cheferna uppger att det 

stämde precis. Resultatet visar även att en chef inte upplever att dess arbete uppskattas medan 

två andra upplever att deras arbete inte uppskattas till viss del. Sex av nio chefer upplever 

dock att det inte alls stämmer eller att det stämmer till liten del att deras arbete inte 

uppskattas. Intervjupersonerna fick frågan om de någon gång funderar över vilken betydelse 

deras arbete har för andra. Samtliga intervjupersoner upplever att de inte får någon feedback 

för sitt arbete och känner en avsaknad av muntlig uppskattning, de menar att deras arbete går 

ut på att skapa förutsättningar för att andra ska lyckas och må bra. En av intervjupersonerna 

menar: 

 

”Vi är de som spolar isen, så att andra kan åka”. 

 

Däremot menar intervjuperson ett att man oftast känner när man gjort någonting bra, 

exempelvis en individ som först är irriterad men sedan går därifrån med ett leende på 

läpparna. Detta är en bekräftelse på att arbetet har haft betydelse för den människan menar 

intervjupersonen. 

 

I intervjuerna uppger även cheferna att det är tillfredsställande att se verksamheten drivas 

framåt men även kunna ge anställda rätt förutsättningar för att växa och se glädjen hos dem 

när de tillsammans skapat ett bra resultat. Intervjuperson fyra menar att positiv feedback från 

andra är det som ger arbetstillfredsställelse. 
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Resultatet visar även att de flesta av cheferna överlag är nöjda med sina arbetsuppgifter, sex 

av nio svarar att det stämmer till stor del eller att det stämmer precis.  

I frågan om cheferna upplever en stark tillfredsställelse över ett väl utfört arbete anger nio av 

nio chefer att det stämmer till stor del eller att det stämmer precis. I frågan om deras 

arbetsuppgifter är meningsfulla blev resultatet lika högt som i tidigare fråga.  

 

Sammanfattning från intervjuerna visar att intervjupersonerna uppfattar att i ett idealt arbete 

kan man utveckla humankapitalet (medarbetarna), se ekonomin mer långsiktigt och ha 

fungerande resurser. Även ha delade värderingar med de man arbetar med, utrymme till 

självutveckling, hitta en balans mellan ansvar och möjligheter samt utrymme till nytänkande 

anses viktigt för ett idealt arbete. Intervjupersonerna menar att möjligheter betyder att man har 

möjlighet att påverka sitt arbete exempelvis sina arbetsuppgifter. 

 

Intervjupersonerna ombads att uppge tre positiva respektive tre negativa faktorer som de 

upplever i sitt arbete idag. De tre mest positiva faktorerna i intervjupersonernas arbete 

varierar. Samtliga intervjupersoner uppger dock att de närmsta medarbetarna är viktiga, 

exempelvis genom att visa att man ställer upp för varandra eller att samarbetet är bra. 

Kompetens-/självutveckling lyfts fram från två av intervjupersonerna och säger att det är en 

positiv aspekt i deras arbete.   

 

Tre av fyra intervjupersoner upplever att en negativ aspekt i deras arbete är all administration, 

de menar att arbetet innebär mycket rapporter och uppföljningar. En av intervjupersonerna 

säger att det är lite för byråkratiskt och justeringar går därför trögt, då det läggs för mycket tid 

på att planera. Två av fyra intervjupersoner anser att organisationens upplägg är att cheferna 

ska planera för ett år i taget, detta menar dem leder till att det inte blir något helhetstänk eller 

långsiktighet i arbetet. 

 

För att arbetet ska vara optimalt uppger en av intervjupersonerna att det måste finnas tid, 

ekonomi samt engagemang. Faktorer som ses som nödvändiga för ett optimalt arbete hos tre 

av fyra intervjupersoner är variation i arbetet, ha möjlighet att prova nya lösningar, att 

veckorna ser olika ut och att cheferna inte gör samma sak hela tiden. Ha tillfredsställande 

arbetsuppgifter samt att veta uppgiftens betydelse ses också som nödvändigt hos flertalet av 

intervjupersonerna. Uppgifterna ska även vara meningsfulla, där både verksamhet och 

anställda ständigt utvecklas. Samtliga intervjupersoner upplever att de kan planera sin egen 

tid, de menar att självbestämmandet är en viktig faktor för ett optimalt arbete. 

 

Sammanfattningsvis upplever cheferna att arbetstillfredsställelse uppnås: 

 När medarbetare utvecklas.  

 Vid självbestämmande. 

 När de får positiv feedback.  

 Vid meningsfulla arbetsuppgifter. 

 

4.3 Sammanfattning 

Arbeta inom kommunal verksamhet menar cheferna ger en känsla av att man gör en 

samhällsinsats, de får en känsla av att ha uppfyllt något värdefullt. Vidare menar de att lön är 

en viktig faktor i arbetet men det är inte det huvudsakliga motivet till varför de arbetar, men 

att det är en belöning när lönen utbetalas varje månad. Dock visar resultatet att tre av fyra 

chefer inte skulle arbeta om de var ekonomiskt oberoende, men de skulle heller inte söka nytt 

arbete om de erbjöds samma lön som de har idag. 
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De flesta av cheferna uppger även att det råder en brist på organisationens sätt att engagera 

dem. De menar att det inte är organisationens förtjänst att de är engagerade i arbetet. Det som 

får cheferna att engagera sig är utveckling, främst att se andra människor utvecklas vilket dem 

också anger som motivationsfaktorer. Cheferna menar även genom att utveckla andra 

människor skapas arbetstillfredsställelse hos dem och är något som de flesta även anger som 

en viktig faktor för ett idealt arbete. 

 

Ytterligare faktorer som ska tillgodoses för att cheferna ska känna arbetstillfredsställelse är att 

det råder en balans mellan fokus på resultat och att människor i organisationen mår bra. 

Cheferna anger även att arbetstillfredsställelse råder vid känslan av att ha utfört ett bra arbete 

och att feedback är en viktig faktor för motivationen. 

 

Överlag anger cheferna att ett idealt arbete bör innehålla att man ges möjlighet att utveckla 

sina medarbetare, ha en långsiktig ekonomi, fungerande resurser, variation, 

självbestämmande, bra kollegor och tillfredställande samt meningsfulla uppgifter. Det som 

cheferna anger som negativt i arbetet är administrationen och att organisationen präglas av 

byråkrati.  
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5. Analys  
 

Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap om vad chefer i en kommunal verksamhet i 

offentlig sektor motiveras av samt vad de anser är belöningen med sitt arbete. De centrala 

delarna från resultatet presenteras och kopplas till den teoretiska referensramen som tidigare 

redovisats i uppsatsen. Analysen redovisas i samma kategorier som resultatet.  

 

 

5.1 Motivation och belöning 

Samtliga chefer som intervjuades uppgav att motivation handlade om att vilja utvecklas. I 

enlighet med Hackman och Oldhams teori beskriver Jacobsen och Thorsvik (2008),  

om kravet på att individen ska ha ett behov för att vilja utvecklas, vilket är en av tre 

“moderatorer”. Denna egenskap visar sambandet mellan arbetets egenskaper och dess resultat. 

Exempelvis om en individ visar behov av utveckling i arbetet och samtidigt har hög 

kompetens, förväntas individen vara motiverad och prestera bra resultat i arbetet. Hackman 

och Oldhams modell (1980 ref. I Kulik, Hackman & Oldham 1987) förespråkar att bland 

annat feedback är en kärndimension för att individen ska vara motiverad i arbetet, vilket även 

cheferna i intervjuundersökningen poängterar vikten av när de uppgav att positiv återkoppling 

är viktigt för att fortsätta vara motiverade i arbetet.  

 

Jacobsen och Thorsvik (ibid.) presenterar att organisationer kan stärka individers autonomi 

genom att delegera arbetsuppgifter och ansvar. Cheferna som intervjuades menade att det är 

motiverande när man ges möjlighet att kunna leda arbetet framåt, de ser även 

autonomi/självbestämmandet som en belöning i arbetet.  

 

Arbeta i en organisation som präglas i enlighet med McGregors (2006) teori Y innebär att 

ledningen inte använder sig av kontroll och hot för att anställda ska arbeta för att uppnå 

organisationens mål. Den människosyn som speglar teori Y ger ett resultat av att människor 

tillåts ta ansvar och att deras utveckling går framåt. Ansvar är enligt Herzberg, Mausner & 

Snyderman-Bloch (1993) och Herzberg (1966) en motivationsfaktor, vilket cheferna tillåts ta, 

då de har en sådan position i kommunen. Däremot upplever de att det bör finnas en större 

balans mellan ansvar och möjligheter i form av nytänkande.  

 

Den undersökta kommunala verksamheten präglas av byråkrati där chefer ska arbeta för att 

organisationens mål ska uppfyllas. En av cheferna är av den åsikten att det är alldeles för 

mycket besparingar i kommunen och att det är för mycket jakt på pengar, detta anser chefen 

kan motarbeta utveckling. Däremot anser cheferna trots detta, att den undersökta kommunen 

är en bra arbetsplats och skulle tala gott om den för andra. Samtliga chefer i undersökningen 

har en tillsvidareanställning, vilket genererar en stabil miljö för individen och är en 

hygienfaktor (Hein 2012).   

 

En betydande faktor som cheferna anser är positivt med att arbeta inom kommunal 

verksamhet är bland annat det samhällsengagemang som de upplever i arbetet samt att de får 

göra andra människor glada. I studier som behandlat Hackman och Oldhams modell har bland 

annat visat att individer som upplever en helhetssyn över arbetet, visar en stor grad av 

tillhörighet till organisationen (Meyer och Allen 1997 ref. I Jacobsen & Thorsvik 2008). 

Tillhörighet till organisationen är även ett behov som främjar den inre motivationen hos 

cheferna (Deci et. al. 2006). Det innebär att cheferna i lägre utsträckning tänker sig vilja byta 

arbete än en individ som inte känner tillhörighet (Meyer & Allen 1997). Cheferna i 

undersökningen menade att arbetet i kommunal verksamhet stimulerade och skapade 
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förutsättning till samhällsutveckling, vilket enligt Weman-Josefsson & Berggren (2012) ses 

som inre motivation. Däremot präglas kommunen av en byråkratisk styrning, vilket enligt tre 

av fyra intervjupersoner innebär att mycket av deras arbete består av administration. Bolman 

& Deal (2012) menar att organisationers administration är en hygienfaktor och kan leda till 

missnöje, vilket det i den här undersökningen visas på, genom att cheferna upplever att det är 

mycket rapporter samt uppföljningar som ska göras och att det läggs mycket tid på planering. 

Den undersökta kommunala verksamhetens upplägg för planering ger inget helhet- samt 

långsiktigt tänk, då de planerar för ett år i taget, menar två chefer. Arbetsförhållandet är en 

hygienfaktor (Hein 2012), vilket tre av fyra intervjupersoner menar är en faktor som bör 

tillgodoses för att undvika missnöje. Cheferna menar att få arbeta efter ramar är viktigt, men 

när dessa blir för snäva eller när beslut läggs i knät på dem orsakas missnöje. Resultatet av 

undersökningen visade dock att de flesta av cheferna skulle berätta för utomstående att 

organisationen är en bra arbetsplats. 

 

I undersökningen framgick det av en chef, att den kommunala verksamheten förväntar sig att 

chefer ska skapa sin egen energi och engagemang. Flera av cheferna ansåg även att de sällan 

får feedback uppifrån organisationen och att de själva istället ofta ”klappa sig på axeln” när de 

upplever att de gjort ett bra arbete. För att organisationer inte ska behöva lägga tid och energi 

på att skapa motivation samt arbetstillfredsställelse hos arbetstagare anser Hackman och 

Oldham (1980 ref. I Hein 2012) att de anställda behöver passa ihop med sitt arbete, en så 

kallad matchning. Detta resulterar i att arbetstagare skapar motivation och 

arbetstillfredsställelse på egen hand då de känner sig tillfreds med sitt arbete. Deci & Ryan 

(1985) menar att kompetens främjar inre motivation, då individen klarar av att lösa svåra 

arbetsuppgifter. Detta innebär för cheferna att med den kompetens de har, känner de inre 

motivation och kan därför ”klappa sig själv på axeln” efter en svår arbetsuppgift. 

 

Undersökningen visade att lön eller andra förmåner är viktigt för cheferna, vilket enligt 

Herzberg, Mausner och Snyderman-Bloch (1993) samt Herzberg (1996) är ett grundbehov 

som bör tillgodoses, en så kallad hygienfaktor. Cheferna menar att en regelbunden inkomst är 

viktigt, men absolut inte det viktigaste, utan ser det som en grundläggande faktor. Det betyder 

att cheferna inte arbetar endast för lönen, så som en yttre motivationsfaktor. I så fall skulle 

cheferna motiveras av att få högre lön efter utfört arbete (Weman-Josefsson & Berggren 

2013), vilket majoriteten av cheferna lyfter, genom att det inte är lönen som styr om de skulle 

söka sig till ett nytt arbete. Ett bevis för att lönen inte är avgörande för cheferna är att de 

humana aspekterna poängteras i högre utsträckning och ses som det viktigaste i deras arbete. 

Däremot behövs lön för att undvika svält och för att inte leda till missnöje. Hygienfaktorerna 

kan inte höja chefernas arbetsmotivation (Herzberg, Mausner & Snyderman-Bloch 

1993;Herzberg 1966). Däremot uppgav tre av fyra intervjupersoner att de inte skulle fortsätta 

arbeta om de var ekonomiskt oberoende. Enligt McGregors (2006) teori X motiveras anställda 

av lön och materiella ting. Herzberg, Mausner och Snyderman-Bloch (1993) samt Herzberg 

(1966) skulle kalla dessa för grundbehov, vilket är hygienfaktorer. Cheferna i den undersökta 

kommunen tillhör mer McGregors teori Y, då de anser att lönen inte är det viktigaste utan 

motiveras i högre grad av utveckling och utmaning.  

Detta kan jämföras med det Herzberg, Mausner och Snyderman-Bloch (1993) samt Herzberg 

(1966) kallar för motivationsfaktorer, vilket innebär bland annat att faktorer som utveckling 

samt prestation är motiverande. Enligt McGregors (2006) teori Y gillar de flesta människor att 

arbeta, vilket även stämmer överens med Deci och Ryans (2000b) teori om inre motivation, 

som innebär att människor normalt sätt är intresserade av att lära sig nya saker och att vara 

nyfiken. Detta kan kopplas till cheferna i den undersökta kommunala verksamheten, då de vill 
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utvecklas och trivs med sitt arbete, vilket i enlighet med Taylor (1911) är tvärtemot det 

synsätt som liknar scientific management. 

 

Ett arbetsmotiv som samtliga chefer i den undersökta organisationen uppgav var mycket 

viktigt eller rent av nödvändigt, var att de fick använda sin kreativitet i arbetet. McGregor 

(2006) menar att om anställda inte ges möjlighet till kreativitet i arbetet är det ledningen som 

använder sig av fel metoder för att styra och organisera verksamheten. Majoriteten i 

enkätundersökningen visade att organisationen i viss mån inspirerar dem till att göra sitt bästa, 

medan samtliga intervjupersoner uppgav en brist på organisationens sätt att engagera dem. 

Det innebär att organisationen inte ger någon positiv eller negativ bekräftelse i form av 

uppmärksamhet till cheferna, vilket visar på att motivationsfaktorn bekräftelse, är en brist i 

chefernas arbetsmiljö (Hein 2012). Ytterligare ett arbetsmotiv som cheferna angav var att det 

är helt nödvändigt eller mycket viktigt att arbetet ger en känsla av att ha utfört något 

värdefullt. Detta kan kopplas till motivationsfaktorn prestation och innebär att chefen har 

presterat i antingen positiv eller negativ riktning (Hein 2012).  

 

Utvecklingsmöjligheter var bland annat det som engagerade intervjupersonerna, vilket enligt 

Hein (2012) ger möjlighet till personlig mognad. Intervjupersonerna menade att det är viktigt 

att kunna ge sina medarbetare bästa förutsättning för utveckling, då de ansåg att de humana 

aspekterna var viktigast. För att vara engagerad krävs det även att vissa grundbehov 

tillgodoses, för att inte bli missnöjd eller oengagerad. Prestation och utveckling är en 

motivationsfaktor (Hein 2012), vilket innebär att intervjupersonerna upplever en inre 

motivation. Två chefer poängterade att resultat engagerar, däremot behövs det en balans 

mellan positiva resultat och att människorna i verksamheten mår bra. Det är även så 

intervjupersonerna upplever ett idealt arbete, genom att humankapitalet utvecklas och att 

ekonomin fungerar långsiktigt. Detta leder enligt Hein (2012) till arbetstillfredsställelse, då 

utveckling av humankapitalet ses som en motivationsfaktor och ekonomin påverkar 

arbetsvillkoren för cheferna (Hein 2012;Herzberg, Mausner & Snyderman-Bloch 1993).  

 

5.2 Arbetstillfredsställelse och idealt arbete 

Enligt Hackman och Oldham (1980 ref, I Hein 2012 & I Kulik, Hackman & Oldham 1987) 

påverkas resultatet positivt om individer har kännedom om resultatet som arbetet ger samt om 

de har eget intresse av att utvecklas. De flesta av cheferna i den kommunala verksamheten 

uppgav i enkätundersökningen att de kunde se resultat av sin arbetsinsats, vilket genererar 

arbetstillfredsställelse. Resultatet visade även att cheferna som medverkade i intervjuerna 

brann för utveckling, men det som var mest betydande för cheferna var att se sina 

medarbetare utvecklas. 

 

Enligt McGregors (2006) teori Y gillar de flesta människor att arbeta om arbetet grundar sig 

på bra villkor, ett arbete med rätt förutsättningar kan därav skapa tillfredsställelse hos 

människor. Resultatet på frågan vad cheferna upplevde som ett optimalt arbete, lyfter dock 

ingen av intervjupersonerna att arbetsvillkor var den primära faktorn för att arbetet ska 

upplevas optimalt.  

 

Majoriteten av cheferna i enkätundersökningen gillar sina arbetsuppgifter till stor del. 

Samtliga chefer upplever tillfredsställelse över ett väl utfört arbete och menar att deras 

arbetsuppgifter är meningsfulla. Enligt Hein (2012) är tillfredställande arbetsuppgifter en 

motivationsfaktor som leder till arbetstillfredsställelse. Arbetsuppgiften är därför viktig samt 

stimulerande och påverkar chefernas inre motivation (Deci & Ryan 2000b). Det är själva 
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arbetet som är en motivationsfaktor samt innebär att chefernas arbete är varierat (Hein 2012), 

vilket tre av fyra intervjupersoner ansåg sig behöva för ett optimalt arbete. 

 

Ett idealt arbete skapas enligt intervjupersonerna när det finns en balans mellan ansvar och 

möjligheter. Med ansvar menas arbete utan övervakning, vilket resulterar i självständighet och 

leder till arbetstillfredsställelse (Hein 2012;Deci & Ryan 2000a). Detta är en 

motivationsfaktor som beskriver den inre motivationen till att prestera och utvecklas 

(Herzberg et. al. 2007 ref. I Hein 2012). Detta innebär att cheferna upplever både inre- och 

yttre motivation i enlighet med Deci och Ryans (2000a;2000b) teori, vilket även stämmer in 

på när intervjupersonerna berättade att de kan planera sin egen tid i arbetet. 

 

Samtliga intervjupersoner uppgav att medarbetarna är viktiga, då de ställer upp för varandra 

samt samarbetar på ett bra sätt. Det är en inre motivation som cheferna upplever, genom att 

känna tillhörighet till de sociala relationerna (Deci et. al. 2006). 

 

I Hackman och Oldhams modell (1980 ref. I Kulik, Hackman & Oldham 1987:280) lyfts 

kärndimensionerna upp som en viktig faktor för att främja individens känsla av 

meningsfullhet i arbetet samt inre motivation. Hackman och Oldham (1976) beskriver att 

kärndimensionerna i modellen är: variation, känna identitet till uppgiften, veta uppgiftens 

betydelse, autonomi/självbestämmande och feedback/återkoppling. Cheferna i 

undersökningen uppgav att variation i arbetet var en viktig faktor för att arbetet ska upplevas 

optimalt. De menade även att arbetsuppgifterna ska vara tillfredsställande och vill ha vetskap 

om uppgiftens betydelse för att arbetet ska upplevas optimalt. Cheferna poängterade även att 

självbestämmandet var en viktig faktor för ett optimalt arbete.  

 

Cheferna har lön och anställningstrygghet vilka är hygienfaktorer som behövs för att inte bli 

missnöjd i arbetet. Chefernas poängterar även betydelsen av utveckling och tillfredsställande 

arbetsuppgifter, vilka är motivationsfaktorer som uppfylls. I enlighet med Herzberg, Mausner 

och Snyderman-Bloch (1993) samt Herzberg (1966) teori om motivation samt hygienfaktorer 

menar vi att chefernas motivationsfaktorer och hygienfaktorer uppfylls. Således upplever 

cheferna arbetstillfredsställelse, engagemang och motivation. 

 

5.3 Slutsats  
För att besvara undersökningens syfte - att få ökad kunskap om vad chefer i en kommunal 

verksamhet i offentlig sektor motiveras av samt vad de anser är belöningen med sitt arbete, 

har frågeställningarna besvarats med stöd av den teoretiska referensramen och den empiriska 

undersökningen. 
 

5.3.1 Syfte och resultat  

Vilka faktorer är det som motiverar chefer till att arbeta i kommunal verksamhet? 

Utveckling är en central faktor som cheferna upplever som motiverande, det handlar dels om 

att vilja utveckla sig själv men även utveckla andra människor. Nödvändiga faktorer för att 

arbetet ska upplevas optimalt för chefer i kommunal verksamhet är att arbetet ska vara 

varierande och när de kan planera sin egen tid (självbestämmande). 

 

Cheferna upplever även att det är motiverande när de kan leda arbetet framåt, när de har 

vetskap om uppgiftens betydelse, när de upplever att arbetsuppgifterna är meningsfulla och 

när de tillåts använda sin kreativitet i arbetet. Ett positivt resultat, när arbetet ger ett “avtryck” 

är engagerande men att utveckla andra människor är det som väger tyngre för chefernas 

motivation. Positiv inverkan på motivationen sker när cheferna känner att de har ett 
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förtroende samt fungerande resurser för att kunna utföra sitt arbete. Det är även viktigt för 

dem att de har en bra relation till sina kollegor och har delade värderingar med dessa. Även att 

det finns en balans mellan det ansvar som de har och möjlighet till nytänkande. 

 

Vad anser chefer i kommunal verksamhet är belöningen i arbetet? 

Lön och andra materiella förmåner uppfattar cheferna som en belöning i arbetet. Men den 

stora belöningen är att se medarbetare växa/utvecklas. En belöning i arbetet är när cheferna 

tillsammans med anställda producerat ett positivt resultat och kan se dem nöjda över det. De 

upplever att belöning är att kunna se resultat av sitt arbete och se verksamheten drivas framåt. 

Genom sin position i verksamheten kan de planera sin egen tid men även se till att det finns 

bra förutsättningar inom den kommunala verksamheten att lyckas i arbetet är en belöning. 

Feedback upplever cheferna är en viktig belöning men som de även saknar i sitt arbete. 

Cheferna omges i större grad av en känsla att de utfört något bra, än att de får återkopplingen 

muntligt. De upplever dock att denna känsla ger en bekräftelse på att deras arbete haft 

betydelse, vilket de upplever som en belöning i arbetet.  

 

Vad påverkar chefer att stanna kvar i kommunal verksamhet? 

Genom att arbeta i kommunal verksamhet upplever cheferna att de gör en samhällsinsats, 

vilket leder till att de får göra nytta för andra människor, detta upplever dem som 

stimulerande. Cheferna anser det även betydande att arbetet ger en känsla av att ha utfört 

något värdefullt.  

 

Arbetet ger cheferna en social stimulans och meningsfull tillvaro vilket gör att cheferna 

stannar kvar i den kommunala verksamheten. Cheferna upplever att lönen inte är det 

viktigaste i deras arbete utan att de får utmaningar, socialt umgänge och utveckling är de 

faktorer som får dem att stanna kvar på arbetsplatsen. Cheferna talar gott om den kommunala 

verksamheten för omgivningen och de flesta av dem skulle stanna kvar även fast de erbjöds 

annat arbete med likvärdig lön. 

 

Svar på problemanalys 

Cheferna i den undersökta kommunala verksamheten upplever motivation samt att de får 

belöning, vilket bidrar till att de stannar kvar på arbetsplatsen. Detta är betydande för att 

organisationen inte ska tappa kompetens samt för att människor som är i kontakt med 

kommunala chefer ska bemötas på ett positivt sätt. 

 

Inom den kommunala verksamheten är faktorer så som utveckling betydande för cheferna, de 

poängterar bland annat att det är motiverande att se medarbetare växa. Detta är positivt ur den 

aspekten att ledare i offentlig sektor behöver ta hänsyn till att anställda trivs och mår bra. När 

ledare är motiverade kan de med större sannolikhet lyckas med sina uppdrag, vilket gynnar 

organisationen då de enklare kan nå sina mål. När ledare lyckas är det viktigt att ge dem 

belöning för att de ska fortsätta vara engagerade. Cheferna i undersökningen uppgav flera 

faktorer av belöning som de upplevde i arbetet exempelvis ett positivt resultat. 
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6. Diskussion   
  

I detta kapitel förs en diskussion kring det ämne som undersökts, vilka problem som uppstått. 

Den teoretiska referensramen kommer även diskuteras gällande dess betydelse för resultatet i 

studien. Kapitlet avslutas med att ge förslag till verksamheten samt till fortsatt forskning.  

 

 

6.1 Problematik i genomförandet  
Ett problem som stöttes på tidigt i studien var det bortfall av enkätsvar, som troligtvis har 

påverkat resultatet, det vill säga att generaliserbarheten för undersökningen blev således låg. 

Eftersom bortfallet var högt vid enkätundersökningen kan tidpunkten ha varit olämplig, vilket 

också kan innebära att tillförlitligheten minskas för de respondenter som svarat då de 

exempelvis haft mycket att göra. Detta kan innebära att trovärdigheten har minskats. Metoden 

har påverkat resultatet, då vi hade kunnat få en högre generaliserbarhet om val av metod hade 

varit att endast utgå från intervjuer. På grund av det stora enkätbortfallet var det en fördel att 

studien baserades på metodkombination. Den kvalitativa metoden valdes även för att tidigare 

studier mestadels utgått från kvantitativ forskning.  

 

Inbokning av intervjuer var svårt, det tog lång tid och vi fick nästan ingen respons. Då 

cheferna fått information från vår kontaktperson, gällande undersökningen, trodde vi inte att 

problemet med bortfall av enkätsvar och intervjupersoner skulle finnas. Bortfallet försökte vi 

även motverka, genom att själva skicka ut enkäterna, för att visa att de kom från oss och att vi 

skulle samla in dem. Vi menar att en enkät som kommer från ledningen eller högre uppsatt 

chef kan avskräcka respondenten att svara ärligt, detta ville vi motverka genom att sända ut 

och samla in enkäten själva. 

 

Det hade kunnat uppstå problem gällande information kring vad undersökningen handlade 

om, om inte personalchefen tidigare informerat cheferna om detta. Däremot kan vi inte med 

säkerhet säga att samtliga chefer fanns på plats vid den informationen. För att tydliggöra 

studiens syfte informerade även vi om detta för respondenterna och intervjupersonerna. Om 

de chefer vi intervjuade inte var delaktiga under informationsmötet eller 

enkätundersökningen, kunde det innebära att informationen om undersökningens syfte inte nåt 

dem. Detta kunde ha påverkat deras svar och i sin tur resultatet, men som vi motverkat genom 

att vi informerat om studiens syfte även vid intervjuerna. 
 

6.2 Teoretisk referensram  
Området för uppsatsen har i viss mån varit väl utforskat. Däremot finns det i huvudsak 

forskning på området motivation hos anställda och mindre på området vad chefer motiveras 

av. Detta har bidragit till att den teoretiska referensramen företrädesvis gäller 

generella motivationsteorier i arbetet,  men som likväl kan appliceras på chefer inom 

kommunal verksamhet. Cheferna i undersökningen motiveras till största del av 

kärndimensionerna som beskrivs i Hackman och Oldhams modell och de inre 

motivationsfaktorerna som beskrivs i Deci och Ryans teori. Cheferna i den undersökta 

kommunen verkar mer stämma in på McGregors teori Y, då de anser att lönen inte är det 

viktigaste utan motiveras i högre grad av utveckling och utmaning. Denna undersökning 

behandlar inte området ledarskap, då det hade lett till en annan typ av studie. Däremot anser 

vi det relevant att lyfta fram vilket ledarskap cheferna bedriver för att få kunskap om vilket 

typ av ledarskap som motiverar dem i arbetet.  
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Trots att modellerna och teorierna som använts i den teoretiska referensramen är centrala och 

välbeprövade finns det kritik mot dem. Kopelman, Prottas och Falk (2010) anser att trots att 

McGregors teori om X och Y är känd och utbredd, finns det lite forskning som faktiskt testar 

giltigheten av teorin. Vidare har Hackman och Oldham själva kritiserat sin modell genom att 

påstå att det inte finns några klara samband mellan kärndimensionerna, de psykologiska 

tillstånden och resultatet (Hackman och Oldham 1980 ref. I Hein 2012). Hein (2012) menar 

även att det finns andra betydande kärndimensioner som saknas i Hackman och Oldhams 

modell, vilka ofta finns med i andra motivationsteorier exempelvis den sociala aspekten som 

ett arbete ger. Hein (2012) anser även att Herzbergs motivationsfaktorer samt hygienfaktorer 

är ämnade för varsin skala. Detta betyder att motivationsfaktorerna inte kan skapa missnöje 

och hygienfaktorerna kan inte skapa arbetstillfredsställelse, vilket Hein (2012) ställer sig 

kritisk mot. Hein (ibid.) menar att en hygienfaktor som exempelvis lön kan vara motiverande 

och därav behöver inte Herzbergs hygien- samt motivationsfaktorer tillhöra varsina skalor. 

Enligt Hein (2012) fanns det färre hygienfaktorer än motivationsfaktorer när studien ägde 

rum, vilket bidrog till att faktorer som skapar missnöje var svårare att tyda än det som skapar 

arbetstillfredsställelse. Hein (2012) menar även att generaliserbarheten i Herzbergs studie är 

svag, då motivation upplevs individuellt och det var inte heller tillräckligt många som deltog i 

studien för att den ska vara tillförlitlig. Vi är dock medvetna om att kritiken till största del 

kommer från Hein (2012) och vi anser att kritik behöver styrkas av fler källor/undersökningar 

för att man ska kunna vara kritisk till de teorier som presenterats i uppsatsen. 

 

6.3 Studiens bidrag till området  
Resultatet av vår studie bidrar till att utöka förståelsen för hur verksamheter kan motivera sina 

chefer till att vara kvar i kommunal verksamhet. Det innebär att verksamheten kan ta lärdom 

av vad chefer motiveras av, vad de anser är belöningen och vad som bidrar till att chefer 

stannar kvar på arbetsplatsen. Studien bidrar även till att verksamheter kan få ökad kunskap 

om vad det är som orsakar att chefer lämnar sin position och hur man kan förhindra att detta 

händer. Då motivation upplevs olika beroende på vem som svarar, kan svaren förändras 

beroende på val av tidpunkt och kan innebära att slutsatserna vi gjort inte helt säkert kan 

implementeras i andra verksamheter. Däremot kan den metod vi använt, användas för att 

utföra undersökningen i andra verksamheter och resultatet kan då jämföras med det som 

denna studie visade.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning  
Efter vi genomfört studien kan vi konstatera svårigheten i att hitta motivationsteorier som var 

helt tillämpade på chefer. De motivationsteorier som vi använt är generella och kan tillämpas 

på anställda oavsett befattning. Motivation är vidare ett ämne som enligt oss är viktigt och 

som vi anser organisationer kan arbeta vidare med genom att de kan hitta specifika 

incitamentsystem/belöningssystem som lämpar sig för sin verksamhet. Det hade varit 

intressant att se om familjeförhållandena påverkar chefernas motivation på arbetet, vilket en 

vidare kan undersöka. Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra 

undersökningen i fler kommuner, se vad som skiljer dem åt men också om ålder eller vilken 

typ av chefsbefattning de har och om det har någon betydelse för motivationen. Två 

anledningar till att dessa förslag inte tillämpats i vår studie är dels tidsbegränsningen men 

också att dessa förslag hade kunnat bli flera stycken uppsatser, då området är brett.  

 

6.5 Förslag till den undersökta verksamheten  

Vi kommer presentera några förslag på tips som verksamheten kan använda sig av för att 

behålla de kommunala cheferna, men också för att attrahera nya sökanden till kommunen. 
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Det som får cheferna i undersökningen att bli motiverade är framförallt utveckling, variation 

och självbestämmande. Därav är det bland annat viktigt att verksamheten gör det möjligt för 

cheferna att kunna utvecklas, även att de ges utrymme att utveckla andra människor. Lönen är 

en grundläggande faktor, men absolut inte den viktigaste faktorn hos cheferna. Ett förslag till 

verksamheten är att de ger muntlig feedback till cheferna, vilket cheferna upplever att de 

saknar i sitt arbete. Även att verksamheten uppskattar chefernas arbete när de genererar ett 

positivt resultat, men även ger konstruktiv kritik när något behöver förbättras i arbetet. Detta 

främjar utveckling och cheferna mår bra av att höra när de gjort någonting bra. Cheferna 

menar att de ofta känner när de gjort något bra men inget uttalat, de får ofta ”klappa” sig 

själva på axeln när de gjort någonting bra. Samtliga chefer som lyfte denna aspekt att muntlig 

positiv feedback behövs, även när man arbetar som chef. Det är nämligen den meningsfulla 

tillvaron och känslan av att ha utfört något värdefullt som bidrar till att chefer stannar i 

kommunal verksamhet.  
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Bilaga 1 – enkätundersökning 

 

Enkätundersökning 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser tredje året på Arbetsvetenskapliga 

programmet. Vi ska nu skriva en C-uppsats med ämnet motivation och belöning i fokus. Vi ska 

genomföra vår undersökning på din arbetsplats, därför är vi intresserade av att veta vad du tycker 

gällande dessa faktorer.  

 

Alla svar hanteras konfidentiellt, där endast ett samlat resultat kommer redovisas. Resultatet redovisas 

för organisationen samt Högskolan i Halmstad.  

 

Enkäten består av 23 påståenden, du ska ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer överens med 

din åsikt. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel, ta god tid på dig när du svarar. 

 

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss: 

 

Emma Nilsson  

Johanna Sjöholm 

 

Personuppgifter: 

A1. Yrkestitel  

Bolagschef……………………….. 1 

Förvaltningschef…………………. 2 

Avdelningschef…………………... 3 

Annan chef……………………….. 4  

 

A2. Arbetslängd på nuvarande anställning 

1-5 år……………………………... 1 

6-10 år……………………………. 2 

11-15 år…………………………... 3 

16 år eller längre…………………. 4 

A3. Ålder 

20-30 år………………………………..1 

31-40 år………………………………..2 

41-50 år ……………………………….3 

51 år - …………………………………4 
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Hur viktiga är följande påståenden i 

ditt arbete? 

Arbetsmotiv 

Helt 

oviktigt 

Mindre 

viktigt   Viktig 

Mycket 

viktigt  

Helt nöd-

vändigt 

1. Att arbetet bidrar till att utveckla min 

personlighet.............................. 
1 2 3 4 5 

2. Att jag får hög lön och andra 

materiella förmåner……………..... 
1 2 3 4 5 

3. Att arbetet är lugnt, tryggt och 

välordnat…………………………. 
1 2 3 4 5 

4. Att arbetet ger mig en känsla av att ha 

utfört något värdefullt…............. 
1 2 3 4 5 

5. Att jag har ett tryggt arbete med 

regelbunden inkomst……………..... 
1 2 3 4 5 

6. Att den fysiska arbetsmiljön är säker 

och hälsosam………………….............. 
1 2 3 4 5 

7. Att jag får använda min fantasi och 

kreativitet i arbetet ........................... 
1 2 3 4 5 

Hur inställer du dig till följande 

påståenden? 

Engagemang i 

organisationen/arbetsplatsen  

 

Tar 

totalt 

avstånd 

ifrån 

Tar i 

viss 

mån 

avstånd 

Neutral 
Instämmer i 

viss mån 

Instäm

mer 

totalt  

8. För mina vänner berättar jag att 

organisationen är ett mycket bra ställe 

att arbeta på......................................... 

1 2 3 4 5 

9. Mina egna värderingar är mycket lika 

organisationens............................ 
1 2 3 4 5 

10. Organisationen inspirerar mig 

verkligen att göra mitt bästa.............. 
1 2 3 4 5 
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Tack för din medverkan! 

Hur väl stämmer följande 

påståenden in på dig? 

Arbetstillfredsställelse 
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

till liten 

del 

  

Stämmer 

till viss 

del 

Stämmer 

till stor 

del  

Stämmer 

precis 

11. Beskrivningen av mina 

arbetsuppgifter är bristfälliga…. 
1 2 3 4 5 

12.  Jag ser själv resultat av min 

arbetsinsats….. 
1 2 3 4 5 

13. Kommunikationen inom 

organisationen är god/bra… 
1 2 3 4 5 

14.  Jag gillar mina arbetsuppgifter… 1 2 3 4 5 

15. Jag trivs med mitt arbete i stort… 1 2 3 4 5 

16.  Mina arbetsuppgifter engagerar 

mig.. 
1 2 3 4 5 

17.  Jag känner en stark tillfredsställelse 

över ett väl utfört arbete…. 
1 2 3 4 5 

18. Jag värderar mina arbetsuppgifter 

högt… 
1 2 3 4 5 

19. Jag skulle söka nytt jobb om jag 

kunde få minst den lön jag har idag… 
1 2 3 4 5 

20. Jag upplever att mina 

arbetsuppgifter är meningsfulla… 
1 2 3 4 5 

21. Jag känner inte att mitt arbete 

uppskattas…. 
1       2       3 4 5 

22.Jag har möjlighet att använda mina 

kompetenser i arbetet….. 
1       2       3 4 5 

23. Mitt arbete är betydelsefullt för 

organisationen….. 
1      2      3 4 5 
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Bilaga 2 – intervjuguide  

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Anställningsform? 

 Befattning? 

 Antal år i yrket? 

Arbetsmotiv 
Om du var ekonomiskt oberoende, tror du då att du skulle fortsätta att arbeta? I så fall vad är 

det i jobbet som skulle vara drivkraften? 

 

Engagemang 
Vad gör organisationen för att engagera dig? Kan du ge några exempel? 

Vad engagerar dig i ditt arbete/vad brinner du för i arbetet? 

Vilka egenskaper i arbetet anser du krävs för att inte bli missnöjd i arbetet? (lön, belöning, 

arbetsvillkor). 

 

Arbetstillfredsställelse 
Vad tillfredsställer dig i ditt arbete? Ge exempel, (Resultat, kommunikation, uppgiften 

engagerar, arbetet är betydelsefullt). 

 

Motivation och belöning 
Vad är motivation enligt dig? Upplever du motivation i ditt arbete? 

Blir du belönad i ditt arbete? I sådana fall hur? 

Vilket anser du är det viktigaste resultatet av ditt arbete? 

Hur ser du som chef på dina anställda/medarbetare? (självgående/motiverade/engagerade 

alternativt bekväma, behöver pushas osv. 

Vad anser du är positivt med att arbeta inom offentlig/kommunal sektor? 

 

Idealt arbete 
Kan du ge några exempel på egenskaper som ett idealt arbete bör ha? Vad anser du dig ha idag? 

Ange de tre mest positiva sakerna med ditt nuvarande arbete och de tre mest negativa. 

 

Vilka faktorer anser du är absolut nödvändiga för att ditt arbete ska vara optimalt? (vi frågar 

denna fråga först innan vi visar de olika egenskaperna och de får frågan igen med dem som 

alternativ. Detta för att ip inte ska känna att alla faktorer är viktiga utan får tänka själv först). 

 

Vilka av dessa faktorer anser du är absolut nödvändiga för att ditt arbete ska vara optimalt? 

 

 Rimlig lön       

 Utveckling/karriär möjlighet (kompetensutveckling) 

 Belöning (uppskattning och feedback) 

 Ansvar 

 Arbetsvillkor (arbetsförhållande och policy). 

 Tillfredställande arbetsuppgifter 

 Variation i arbetet 
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 Uppgiftens betydelse  

 Självbestämmande 

 Feedback 

 Tillhörighet till uppgiften och till organisationen 

 

Vad innebär egenskapen för dig? 

Vilka olika egenskaper i ditt nuvarande arbete anser du främjar egenskapen (t ex variation i 

arbetet). 

Funderar du någon gång vilken betydelse ditt arbete har för andra? 

 

Något att tillägga? 
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