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Frågeställning  Vad påverkar motivationen hos medarbetare i den offentliga 

verksamheten? 

Sammanfattning Det finns ett direkt samband mellan medarbetarnas motivation, 

produktivitet och hälsa och ledningen. Tidigare studier visar att 

verksamheter inom offentlig sektor dras med unika utmaningar och 

möjligheter som påverkar ledarskapet. Syftet med denna studie har 

varit att undersöka vilka faktorer som påverkar motivationen hos 

anställda i offentlig sektor. 

Genom en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer av 

medarbetare i en sydsvensk kommun har studien undersökt hur 

offentlig sektor jobbar med motivation. Under intervjuerna 

framkom att det finns brister i motivationsarbetet och att det saknas 

officiella riktlinjer för hur motivationsarbetet ska bedrivas. Studiens 

resultat visar att det finns en hel rad faktorer som påverkar 

motivationen i den offentliga verksamheten. I den studerade 

kommunen fanns en stark vilja att arbeta mer med 

motivationshöjande insatser, både hos chefer och medarbetare. 

Studien visade också på brister i grundläggande motivationsfaktorer 

som förtroende och förståelse för ledningen, vilket kan härledas till 

brister i kommunens arbete med likabehandling och transparens. 

Många medarbetare efterlyste också mer lyhördhet och förståelse 

från ledningen, samt fler utbildningar och interna mål. Resultatet av 

studien blev en ökad förståelse för den komplicerade sits som ledare 

i offentlig sektor befinner sig i, liksom insikten om att 

organisationer i offentlig sektor behöver arbeta mer fokuserat med 

motivationsfrågor. 

Nyckelord  Motivation, hälsa, organisation, ledarskap, kommunikation,  
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Question   What affects the motivation of employees in the public sector? 

Summary There is a direct link between employee motivation, productivity 

and health and the conduct of management. Previous studies show 

that public sector activities are attracted to unique challenges and 

opportunities that affect leadership. The purpose of this study has 

been to investigate which factors affect the work motivation of 

employees in the public sector. 

Through a case study based on qualitative interviews of employees 

in a southern Swedish municipality, the study had investigated how 

the public sector works with motivation. During the interviews, 

there were shortcomings in the motivational work and that there are 

no official guidelines for how motivation work is to be conducted. 

The results of the study show that there are a whole range of factors 

that influence the motivation in public activities. In the studied 

municipality there was a strong willingness to work more with 

motivational efforts, both at managers and employees. The study 

also showed weaknesses in basic motivational factors such as trust 

and understanding of management, which can be attributed to 

shortcomings in the municipality's work on equal treatment and 

transparency. Many employees also called for more responsiveness 

and understanding from management, as well as more education and 

internal goals. The result of the study became an increased 

understanding of the complexity of public sector leaders, as well as 

the awareness that public sector organizations need to work more 

focused on motivational issues.  

Keyword:   Motivation, health, organization, leadership, communication, public
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Forskningen kring motivation tog sin början i 1950-talets psykologiska studier och har efter det 

kommit att implementeras i allt från kommunikationsforskning till företagsekonomi och 

personalekonomi (Lindberg & Vingård, 2012). Det finns ingen strikt vetenskaplig definitionen 

av motivation. Begreppets innebörd har varierat mellan olika forskare och studier. Vanligtvis 

förknippas motivation med önskningar, viljor, behov, riktning och mål. Inom företagsekonomin 

betraktas motivation idag som en viktig framgångsfaktor och anses ha en stark inverkan på 

organisationers effektivitet och framgång (Ibid).  

Alla individer drivs av motivation. Frågan är inte huruvida en medarbetare är motiverad eller 

ej, utan vilken grad av motivation som individen känner. Motivationsnivån varierar med 

hänseende till både situation och tidpunkt (Khoshnevis & Tahmasebi, 2016). Motivation är inte 

heller ett enskilt psykologiskt beteende utan påverkas starkt av individens personlighet, attityd 

och inlärningsförmåga. Dessutom kan yttre faktorer som arbetsmiljö och ledarskap ha stor 

inverkan på medarbetarnas motivationsnivå (Luthans, 1998). Motivation kan sägas ha tre 

grundläggande karaktärsdrag: energi, intensitet och uthållighet. Motivationsgraden inför en 

arbetsuppgift stiger i takt med att medarbetaren dedikerat delar av sin energi åt uppgiften. 

Motivationsnivån påverkas också av med vilken intensitet som individen tar sig an uppgiften. 

Slutligen är det medarbetarens uthålligheten som avgör hur länge motivationen inför uppgiften 

kommer att finnas. Medan vissa individer har mycket hög uthållighet och kräver lite stöd och 

stimulans för att åstadkomma en lång period av motiverat beteende, kräver andra stödjande 

insatser och frekventa belöningar. Det är upp till chefer och ledning att anpassa sitt ledarskap 

efter varje individ för att upprätthålla högsta möjliga motivationsnivå i organisationen (Danish 

et al. 2015; Khoshnevis & Tahmasebi, 2016). Enligt Lindberg och Vingård (2012) påverkas 

medarbetarnas arbetsresultat starkt av deras motivation, kompetens och välbefinnande.  

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning visade att det generellt finns en kunskapslucka kring ledarskap inom 

offentliga organisationer. Speciellt kring kommunernas arbete (Albinsson & Arnesson, 2015; 

Hagström, 1988). Det fanns ett stort behov av fler studier kring motivation och ledarskap i 

kommuner. Den offentliga sektorn är speciellt utsatt när det gäller motivation och hälsa. 

Medarbetare i offentlig sektor har högre sjukfrånvaro och känner högre stress än medarbetare i 

privat sektor (Lindberg & Vingård, 2012). 

Ur ett organisationsperspektiv finns mycket att vinna på att jobba med motivation. I en studie 

av Mikkelson, York och Arritola (2015) uppmärksammades ett direkt samband mellan 

medarbetares motivation, tillfredsställelse och produktivitet och chefens kommunikativa 

förmåga. Så mycket som 25 % av medarbetarnas motivation antas kunna kopplas direkt till 

chefens beteende. Medarbetarnas resultat påverkas också starkt av deras kompetens, motivation 

och välbefinnande (Lindberg & Vingård, 2012).  

Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med medarbetare och chefer i offentlig sektor finns 

möjligheten att skapa sig en bild av hur motivationsarbetet i offentlig sektor bedrivs. Tidigare 

forskning har visat att ledare inom offentlig sektor möter helt andra krav, möjligheter och 
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förutsättningar än ledare inom privat sektor, vilket påverkar motivationsarbetet (Albinsson & 

Arnesson, 2015). Motivation och ledarskap inom offentlig sektor har tidigare genomförts inom 

vård och skola. Det har dock poängterats att dessa verksamheter skiljer sig väsentligt från andra 

kommunala organisationer (Vinberg, Romild & Landstad, 2015). Detta gör motivation och 

ledarskap inom kommuner till ett viktigt område för vidare forskning. För att få en bred översikt 

av motivationsarbetet inom kommuner angriper denna studie motivation ur fyra olika 

perspektiv: organisation, ledarskap, kommunikation och hälsa. Studien försöker också lyfta 

vilka insatser som ledare i kommuner kan använda sig av för att bibehålla eller höja 

medarbetarnas motivation. 

1.3 Forskningsfråga 

Studiens forskningsfråga är: vad påverkar motivationen hos medarbetare i den offentliga 

verksamheten? För att besvara detta har följande frågor använts: 

 Hur ser motivationen ut hos medarbetare i en offentlig sektor? 

 Hur kan den valda offentliga sektorn arbeta för att höja motivationen hos medarbetarna? 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att genom en fallstudie undersöka vilka faktorer som påverkar 

motivationen hos anställda i offentlig sektor. Detta är av vikt då det enligt Albinsson och 

Arnesson (2015) inte finns särskilt mycket forskning om ledarskap och motivation inom 

offentlig verksamhet sedan tidigare. Målet är också att uppmärksamma vilka mönster som råder 

inom kommunal verksamhet och skapa en förståelse för hur ledare i offentlig sektor kan arbeta 

för att bibehålla eller öka motivationsnivån hos medarbetarna. 

1.5 Definitioner  

I det studerade ämnet förekommer en rad olika definitioner. För att undvika oklarheter 

presenteras här en definition av valda begrepp och ord. Med offentlig förvaltning menas 

genomgående de olika myndigheterna som vårt samhälle består av: alltså stat, län och landsting. 

Med offentlig verksamhet menas den specifika verksamheten – alltså kommunen. Begreppet 

offentlig sektor används för att åtskilda mellan privat och offentlig sektor.  

Studien skall gå att appliceras på all offentlig förvaltning, dock är studiens empiri enbart 

inhämtad från kommunal verksamhet och det går därmed inte utifrån den inhämtade 

forskningen hävda att det ser likadant ut inom alla offentliga förvaltningar.  
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Litteratursökning och insamling av teori  

Litteratursökningen har genomförts med två olika metoder: systematisk sökning och 

kedjesökning. En systematisk sökning karaktäriseras, som namnet antyder, av att sökningen 

systematiskt utgår från ett valt ämne eller nyckelord. Kedjesökning innebär att följa 

källhänvisningar och gå från en källa till en annan för att se hur ämnet utvecklats (Rienecker & 

Jörgensen, 2014).  

Insamling av teori har pågått kontinuerligt under arbetets gång, från 7 februari 2017 till 7 maj 

2017. Litteratursökningen har genomförts med hjälp av de databaser som biblioteket på 

Högskolan i Väst tillhandahåller. För att få en övergripande bild av forskningsläget kring 

motivation och ledarskap inleddes litteratursökning i breda företagsekonomiska databaser som 

Emerald, ProQuest och Retriever Business samt i kurslitteratur från tidigare kurser i 

företagsekonomi. Eftersom studien genomförts inom svensk offentlig förvaltning var det 

nödvändigt att komplettera informationssökning med nationell forskning. Därför genomfördes 

också sökningar i databaser som ABI Inform, som är specialiserad på regionala analyser av 

företag och marknader, samt i DiVA, som är en databas för svensk forskning. Statistik och 

översikt över verksamhet i kommuner och landsting hämtades från databasen Kolada.  

Initialt genomfördes systematiska sökningar utifrån valda nyckelord. Ytterligare urval gjordes 

efter genomläsning av sammanfattningar och abstracts. Sedan genomfördes ytterligare urval 

efter läsning av hela texten. Genom kedjesökning kunde resonemangen följas bakåt för att hitta 

viktig litteratur för fördjupning. Kurslitteratur från tidigare kurser har också varit till hjälp för 

att identifiera viktiga teorier inom ämnet. Informationssökningen har skett både på svenska och 

engelska. Under sökprocessen har följande nyckelord använts:  

 motivation 

 organisation / organization 

 ledarskap / leadership 

 kommun / municipality 

 offentlig sektor / public sector 

 hälsa / health 

 kommunikation / communication 

 Sverige / Sweden 

 

Under informationssökningens gång har olika kombinationer av söktermer prövats för att få 

olika resultat. Nyckelorden har också kombinerats med liknande nyckelord eller tags. För att 

garantera kvalitén på artiklarna har enbart texter som var vetenskapligt granskade inkluderats. 

Ett annat krav var att studierna uppfyllde vetenskaplig formalia: alltså att texten innehöll 

sammanfattning/abstract, källhänvisningar, metod och teori. 

Ett tidigt problem vid litteratursökningen visade sig vara avsaknaden av litteratur kring 

ledarskap i offentlig sektor. Det finns ett behov av utökade studier och fler vetenskapliga texter 

som undersöker motivation och ledarskap inom offentlig sektor. Detta gäller speciellt studier 
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med fokus på medarbetare i kommuner. De få studier som gjorts avhandlar främst 

motivationsarbete inom vård och skola. Samtidigt framkom det under litteratursökningen flera 

studier som underströk hur väsentligt skild verksamheten inom vård och skola är jämfört med 

övrig offentlig förvaltning. Bristen på tidigare studier inom ämnet har inneburit att denna studie 

hämtat information från forskning inom vård och skola, trots att förhållandena inte fullt ut kan 

jämställas med dem inom övrig kommunal verksamhet. 

Bakgrundslitteraturen i denna studie är klassiska, men ständigt aktuella, studier om motivation 

och ledarskap där Maslow (1954), Herzberg (1959) och McGregor (1960) är de mest kända. 

Inom ledarskapsforskningen har fokus lagts på situationsbaserat ledarskap och transformativt 

ledarskap eftersom det är två synsätt som fortfarande är aktuella. Tillsammans med 

hälsoforskning av bland andra Karasek och Theorell (1990) och kommunikationsforskning av 

Bowman och Targowski (1987) har en bred överblick över det rådande kunskapsläget skapats. 

Av den nyare forskningen har speciellt Albinsson och Arnessons (2015) studie av ledarskap 

inom offentlig förvaltning och kommun varit viktig eftersom den belyser de speciella 

förhållanden som ledare inom offentlig sektor utsätts för. Även Vinberg, Romild och Landstads 

(2015) och Vingård et al. (2005) studier av medarbetares motivation inom vård och skola har 

gett viktig kunskap om de förhållanden som påverkar medarbetare och ledarskap inom offentlig 

sektor. 

2.2 Motivation som forskningsbegrepp 

Den vetenskapliga definitionen av motivation har varierat. Faktorer som vanligtvis förknippas 

med motivation är önskningar, viljor, behov, riktning och mål. Alla människor har motivation, 

det är bara en fråga om hur motiverad varje individ är vid en viss tidpunkt och i en viss situation 

(Khoshnevis & Tahmasebi, 2016). Motivation är inte ett enskilt psykologiskt beteende utan har 

starka kopplingar till personlighet, attityd och inlärningsförmåga. Dessutom påverkas 

motivation starkt av yttre faktorer som arbetsmiljö och ledarskap (Luthans, 1998). Motivation 

kan sägas ha tre grundläggande beståndsdelar: energi, intensitet och uthållighet. Ett motiverat 

beteende börjar med att individen dedikerat delar av sin energi åt uppgiften. Graden av intensitet 

som individen går in i uppgiften med påverkar också motivationen. Slutligen anger 

uthålligheten hur länge det motiverade beteendet kommer att kvarstå. Vissa individer har hög 

uthållighet och kräver mycket lite stimulans för att åstadkomma en lång period av motiverat 

beteende, medan andra ständigt kräver belöning och uppmuntran för att hålla motivationen uppe 

(Danish et al. 2015; Khoshnevis & Tahmasebi, 2016).  

2.2.1 Tidig motivationsforskning: Maslow, Herzberg och McGregor 

Motivation som forskningsbegrepp introducerades av Maslow 1954. Med hjälp av en 

behovshierarki kunde Maslow visa att alla människor drivs och motiveras av en rad olika behov. 

Behovshierarkin utgörs av fem nivåer där varje steg måste vara uppfyllt för att individen ska 

kunna klättra i hierarkin. Medan behovshierarkins lägsta steg handlar om ren överlevnad 

kopplas de högre stegen till välbefinnande. Att komma högt upp i hierarkin ger psykologisk 

tillfredsställelse i form av ökad livslängd och god hälsa samt avsaknad av ångest, rädsla och 

ensamhet (Ibid). 
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Herzberg (1959) förklarar i tvåfaktorsmodellen hur motivation påverkar medarbetare i 

arbetslivet. Varje medarbetare drivs av inre och yttre motivationsfaktorer. Inre 

motivationsfaktorer är karriärmöjligheter, intressanta arbetsuppgifter, erkännande och ansvar. 

Tillskott av inre motivationsfaktorer höjer motivationen på arbetsplatsen.  Lön, bra arbetsmiljö 

och goda relationer med kollegor är yttre motivationsfaktorer. Tillskott av dem ger inte ökad 

motivation, däremot innebär avsaknad av dem att medarbetarens motivation sjunker (Ibid). 

För att belysa sambandet mellan arbetsmotivation och ledarskap skapade McGregor (1960) 

Teori X och Teori Y.  Den utgår från att det finns två sätt att se på arbete och motivation. I Teori 

X är medarbetarna lata och saknar motivation. De ogillar arbetet och försöker smita från 

arbetsuppgifterna. Chefens uppgift blir att leda arbetet genom strikt kontroll, hot och straff. 

Teori Y är motsatsen till Teori X. Där är medarbetarna aktiva och ambitiösa. De drivs av 

lojalitet mot företaget och lägger stor ansträngning på arbetsuppgifterna. Ingen övervakning 

från ledningen behövs och chefernas uppgift blir att arbeta stödjande (Ibid). 

2.3 Ledarskap i teorin 

2.3.1 Situationsanpassat ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap bygger på insikten om att olika ledarstilar kan vara bra i olika 

situationer. En god ledare besitter förmågan att anpassa sitt ledarskap efter situation och 

omgivning. Hersey och Blanchard (1969) beskriver ledarskap som balanserat mellan stödjande 

och styrande ledarskapsstil. En situationsanpassat ledarskap bygger på ledarens förmåga att läsa 

av enskilda medarbetares behov och anpassa sin ledarstil.  

Hersey och Blanchard (1969) beskriver fyra typer av ledarskap: rådgivande, instruerande, 

deltagande och delegerande. Den rådgivande ledaren är uppgiftsfokuserad. Beslutsfattandet och 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare är av tvåvägskaraktär och ledaren 

uppmuntrar medarbetaren till att ta egna initiativ och utveckla egna idéer. Medarbetaren besitter 

ofta kompetens men är oerfaren. Den instruerande ledaren fattar beslut åt arbetsgruppen och 

har uppsikt över medarbetarna. Ledaren är starkt styrande, men inte särskilt stödjande. En 

instruerande ledare har en enkelriktad kommunikation och ordnar regelbundna möten med de 

anställda. Instruerande ledarstil uppskattas av medarbetare som saknar erfarenhet och som 

därför kan behöva en hög grad av styrning. Deltagande ledarskap passar i situationer där 

medarbetarna är självständiga. Den deltagande ledaren kan lägga mindre fokus på 

arbetsuppgifter och större fokus på stödjande insatser. Medarbetarna får stöd från ledaren 

regelbundet för att förstärka motivation och förtroende. Den sista ledarstilen är delegerande och 

där sköter medarbetarna sig själva. Ledaren finns till hands om medarbetarna vill ha stöd. I 

denna situation besitter medarbetarna både kontroll och kompetens (Ibid).  

2.3.2 Transformativt ledarskap 

Medan situationsanpassat ledarskap utgår från ledarens förmåga att anpassa sitt ledarskap efter 

medarbetaren är transformativt ledarskap tvåsidigt. Det bygger på ett nära samarbete mellan 

ledning och medarbetare. Tillsammans försöker parterna att hitta områden inom organisationen 

som behöver förändras och ledaren tar sedan på sig ansvaret för att inspirera arbetsgruppen och 

visa vägen genom förändringen. Transformativt ledarskap präglas ofta av en stark, karismatisk 

ledare som förmår att omfamna, engagera och leda sina anställda. Burns (1978) beskrev 

transformativt ledarskap som präglat av förtroende och respekt från medarbetarna. Det är inte 
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ovanligt att medarbetare under en karismatisk ledare skapar sig idealiserade bilder av ledaren. 

Medarbetaren lägger sina egna behov och åsikter åt sidan för att följa ledaren.  

En vidareutveckling av transformativt ledarskap presenterades av Bass (1985). Han menade att 

det fanns fyra karaktäristiska transformativa ledarbeteenden: idealiserat inflytande, 

inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individualiserat anpassande. En ledare med 

idealiserat inflytande ses som en förebild av medarbetarna. Ledaren är idealiserad och 

medarbetarna strävar efter att utföra arbetsuppgifter på samma sätt som ledaren gör eller skulle 

ha gjort. Inspirerande motivation bygger istället på ledarens förmåga att inspirera och motivera. 

Ledaren besitter förmågan att sätta upp visioner och mål för framtiden som medarbetarna gärna 

arbetar mot. En transformativ ledare som jobbar med intellektuell stimulans utmanar sina 

medarbetares förmåga och uppmuntrar dem till att arbeta kreativt. Risktagande och nytänkande 

belönas av denna ledare. Slutligen är den individualiserat anpassade ledaren mycket känslig för 

enskilda medarbetares mål, ambition, kunskapsnivå och utveckling. Ledaren är genuint 

intresserad av den enskilda medarbetaren. Gemensamt för samtliga typer av transformativt 

ledarskap är att det ökar motivationen, tillhörigheten och moralen i arbetsgruppen. Det är därför 

ett mycket effektivt arbetssätt för ledare som vill höja motivationsnivån organisationen (Ibid). 

2.4 Sambandet mellan ledarskap, kommunikation och motivation 

Kommunikation kan betraktas som bron mellan ledarskap och motivation. En ledare kan besitta 

hur bra ledaregenskaper som helst, men om kommunikationen med medarbetarna inte fungerar 

kommer någon motivation inte heller att kunna skapas. Bowman och Targowski (1987) 

understryker att kommunikation är en källa till framgång. Genom kommunikation skapas 

kunskap och förståelse för andra människor. Samtidigt kan kommunikation vara problematiskt 

eftersom dålig eller svag kommunikation lätt leder till missförstånd och konflikter.  

Kommunikativ förmåga kan beskrivas som en kombination av hur väl en person kan anpassa 

sin kommunikation efter rådande förutsättningar samt i vilken grad kommunikationen leder till 

effektivitet (Mikkelson, York & Arritola, 2015). Kommunikation kan beskrivas som medlet 

som ledaren använder för att påverka motivationen hos sina underordnade. På samma sätt som 

ledaren måste anpassa sin ledarskapsstil efter medarbetare och behov, finns även ett behov av 

att anpassa kommunikationen (jämför med Hersey & Blanchard, 1969 och Bass, 1985). 

Problemet med kommunikation är att det inte isolerat till avsändaren. Även mottagarens 

motivation, kunskap, färdigheter och kontext påverkar hur kommunikationen fungerar. 

Ledarskap, motivation och kommunikation är därför nära sammanlänkade (Bowman & 

Targowski, 1987).  

Mikkelson, York och Arritola (2015) uppmärksammade ett direkt samband mellan 

medarbetares motivation, tillfredsställelse och produktivitet och chefens kommunikativa 

förmåga. Så mycket som 25 % av medarbetarnas motivation antas kunna kopplas direkt till 

chefens beteende. Arbetsmotivationen påverkas speciellt negativt av kommunikation som 

uppfattas som diktatorisk, ensidig eller kontrollerande (Ibid). Det går här att dra tydliga 

paralleller till de styrande, starka ledarna i McGregors (1960) Teori X. Mikkelson, York och 

Arritolas studie visar att god kommunikation bör karaktäriseras av en önskan om att skapa en 

konkurrensfördel och att skapa sammanhållning. En skicklig ledare använder sig av 

kommunikationens kraft för att skapa framgång och uppfylla mål. God kommunikation kan 
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användas för att övervinna hinder och lösa situationer där oenighet annars kunde fått förödande 

konsekvenser. God kommunikation ökar även medarbetarnas förtroende för ledningen, vilja att 

vara en del av organisationen och allmänna trivsel (Ibid). 

2.5 Hälsa och ohälsa 

Den mest vedertagna definitionen av hälsa myntades av Världshälsoorganisationen (WHO) 

1946. I den beskrivs hälsa som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller skada". Denna definition används 

fortfarande av forskare och myndigheter, däribland Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. 

Forskning av bland andra Lindberg och Vingård (2012) och Karasek och Theorell (1990) 

understryker sambandet mellan ledarskap, motivation och dess effekt på hälsan och ohälsan på 

arbetsplatsen. Bristande ledarskap och oförmåga att anpassa ledarskapet efter medarbetarnas 

förutsättningar är en bidragande orsak till många arbetsrelaterade sjukdomsfall (Husu, 2015). 

Upplevd ohälsa och dålig arbetsmiljö är stark orsak till att motivationen på arbetsplatsen 

sjunker. Det gör hälsa till en viktig faktor inom motivationsforskningen (Lindberg & Vingård, 

2012). 

Att hälsa är ett komplext begrepp med många ingångar har bland annat uppmärksammats av 

Nutbeam och Bauman (2006). De menar att en viktig utgångspunkt i ledarens jobb med 

hälsopromotion är att se hela människan. Fysiska, mentala och sociala aspekter måste integreras 

i organisationen och vara utgångspunkter i mål, planer och policys. Även om ledaren är en 

nyckelperson i arbetet med hälsa och hälsopromotion så vilar ett stort ansvar på medarbetarna. 

Att sträva efter att ta ansvar, både för sin egen och kollegornas hälsa och att jobba för en trivsam 

arbetsmiljö är en uppgift som tillfaller hela organisationen. Idag finns en medvetenhet om 

kopplingen mellan hälsa, motivation och ledarskap i de flesta organisationer. Allt fler 

organisationer ser den anställdes hälsa som en strategisk fråga. Detta har lett till utvecklingen 

av så kallade hälsofrämjande arbetsplatser där ett systematiskt och målmedvetet arbete med 

hälsa är implementerat. Syftet är att minimera riskerna för ohälsa genom att investera pengar, 

kraft och engagemang i hälsofrämjande arbete. I förlängningen kan detta fungera som en 

konkurrensfördel då medarbetarnas arbetsresultat påverkas starkt av deras kompetens, 

motivation och välbefinnande (Lindberg & Vingård, 2012). 

Trots att riskerna med ohälsa är väl utforskade finns det många organisationer som ännu inte 

har ett fungerande hälsofrämjande arbete. 2015 presenterade det finska nyhetsföretaget YLE 

studie från det finska Arbetshälsoinstitutet som beräknade att dåligt ledarskap leder till 

arbetsrelaterade sjukdomskostnader på över fem miljarder euro (ungefär 48 miljarder kronor) 

om året bara i Finland. De främsta bristerna i ledarskapet ansågs vara kännedom om samband 

mellan ledarskap och hälsa och förmågan att anpassa ledarskap utifrån olika medarbetares 

förutsättningar (Husu, 2015). 

2.5.1 Ledningens förmåga att påverka medarbetarnas motivation och hälsa 

Att ledarskap påverkar medarbetarnas välbefinnande har uppmärksammats av bland andra 

Nutbeam och Bauman (2006) och Lindberg och Vingård (2012). Karasek och Theorell (1990) 

har utvecklat krav- och kontrollmodellen för att praktiskt påvisa hur balansen mellan krav och 

kontroll påverkar medarbetarnas hälsa. För de anställda står mängden krav och kravens karaktär 

samt möjlighet till kontroll över dem i direkt relation till stress och upplevd hälsa (Ibid).  



   

8 

 

Modellen beskriver olika kombinationer av krav och kontroll som kan finnas på en arbetsplats. 

Exempel på krav är tidspress och arbetsbelastning. Kontroll kan vara möjlighet att själv lägga 

upp arbetet, delaktighet i viktiga beslut och chans till utveckling. En kombination med mycket 

höga krav men låg personlig kontroll kan leda till psykisk och fysisk ohälsa. Den motsatta 

kombinationen med höga krav från ledningen men stor kontroll kan istället ge en positiv effekt 

i form av möjlighet till personlig utveckling och upplevd tillfredsställelse. Totalt presenterar 

Karasek och Theorell (1990) fyra olika kombinationer av krav och kontroll: 

Spänd  Höga krav och låg kontroll. Medarbetaren blir spänd och stressad vilket resulterar 

i ohälsa. En stor del av stresshanteringen handlar om att återta kontrollen över 

situationen. 

Passiv Låga krav och låg kontroll. Medarbetaren blir passiv och riskerar att drabbas av 

ohälsa. Medarbetaren behöver söka efter utmaningar för att öka kravnivån. 

Avspänd  Hög kontroll och låga krav. Medarbetaren blir avslappnad. Detta betraktas av 

Karasek och Theorell som det optimala tillståndet. Efter en tid tenderar 

medarbetare att söka högre krav för att öka sin personliga utveckling. 

Aktiv Balans råder mellan krav och kontroll. Medarbetaren utmanas samtidigt som det 

finns möjlighet att påverka sin situation. Medarbetaren mår som bäst, men på lång 

sikt kan detta tillstånd bli stressframkallande. 

 

Krav- och kontrollmodellen utökas ibland med en tredje faktor: stöd. Karasek och Theorell 

(1990) menar att stödets funktion är att få medarbetarna att hantera höga krav och låg kontroll 

bättre. Medarbetare med stödjande chefer har lättare att hantera svåra situationer och utvecklar 

inte stressymptom och ohälsa i lika stor omfattning. Stöd kan uppträda i olika former, 

exempelvis känslomässigt stöd, informativt stöd (i form av kunskap, råd och hjälp med 

problemlösning) eller som konkret stöd vilket ofta innebär praktisk hjälp. Även belöningar i 

olika former har visat sig fungera effektivt för att öka den upplevda hälsan och sänka 

stressnivån. Detta beror på att medarbetare lätt blir frustrerade och känner sig underskattade om 

belöningssystemet i organisationen inte fungerar (Ibid).  

Det ska poängteras att upplevt hälsoläge, stressnivå, kravbild och kontrollnivå är individuella 

upplevelser. Alla har en egen prestationskurva. Generellt är prestationsförmågan låg om kraven 

eller stressnivån är låg. Ökad press, i form av krav eller stress ökar prestationen, upp till en viss 

nivå. Vid maxnivån är prestationskurvan som allra bäst i relation till de krav som ställs. Om 

kraven fortsätter att öka kommer prestationskurvan att börja slutta (Karasek & Theorell, 1990). 

2.6 Den offentliga sektorns speciella förutsättningar 

Förvaltningar och enheter inom den offentliga sektorn har vissa särdrag som skiljer dem från 

privata företag. Till skillnad från privata företag som ägs och drivs av privata finansiärer är en 

kommun en politiskt styrd enhet som finansieras av invånarnas skattemedel. Medan privata 

företag primärt arbetar med att generera vinst måste den offentliga sektorn arbeta mot en 

bredare målsättning. Kommunens huvudsakliga mål är att tjäna allmänheten och medborgarna 

(Albinsson & Arnesson, 2015).  

Verksamheten inom kommuner och offentlig sektor är multifunktionella, vilket innebär att de 

präglas av en avvägning mellan motstridiga intressen. Bland annat måste kommuner ständigt 
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arbeta med frågor som transparens, medbestämmande och likabehandling, vilket sällan är 

prioriterade frågor inom privata företag. Kommuner och landsting måste dessutom i högre grad 

jobba kvalitetssäkrande för att se till att viktiga samhällsfunktioner som vård och skola fungerar. 

Offentliga och privata företag kan delvis sägas konkurrera på samma marknader, men med helt 

olika förutsättningar (Albinsson & Arnesson, 2015). 

2.6.1 Ledarskap i offentlig sektor 

De speciella förutsättningar som den offentliga sektorn präglas av påverkar även chefer och 

ledare i deras vardagliga arbete. Albinsson och Arnesson (2015) uppmuntrar till studier av 

ledarskap i offentlig sektor med motivation att området ännu är relativt outforskat. Det finns 

helt enkelt en kunskapslucka kring ledarskap och motivation i offentlig sektor och främst inom 

kommunal förvaltning. Liknande slutsatser drogs av Hagström redan 1988. 

Chefskap i kommun och offentlig sektor beskrivs som en balansakt. En ledare inom kommunal 

förvaltning ska inte bara behandla sina medarbetares krav och förväntningar, utan också krav 

och förväntningar från kommunens styrande politiker och medborgare (Albinsson & Arnesson, 

2015). För ledare innebär krav från många olika håll att det ibland uppstår en förvirring kring 

vilka krav och vilka grupper som ledaren ska fokusera på. Albinsson och Arnesson kallar 

fenomenet för målkonflikter. En anledning till att målkonflikter är vanliga inom kommunal 

förvaltning är att ledarna ofta känner sig maktlösa inför att deras verksamhet byggs på politiska 

beslut som de inte kan påverka. Många ledare uppfattar också att de beslutsfattande politikerna 

saknar kompetens och kunskap om kommunens verksamheter (Ibid). Vinberg, Romild och 

Landstad (2015) menar att detta i praktiken tvingar chefer i offentlig verksamhet att arbeta 

under stor press samtidigt som de har liten möjlighet att påverka utformningen av sitt ledarskap. 

Den pressade arbetssituationen som många chefer befinner sig i har visat sig få negativa 

konsekvenser för chefernas hälsa (Vinberg, Romild & Landstad, 2015). Det är också vanligt att 

ledare i offentlig sektor känner sig utsatta, vilket bland annat beror på lokala mediers bevakning 

av kommunens verksamhet ofta är hård. Inom mindre kommuner är det vanligt att kommunala 

ledare, både politiker och chefer, blir lokala kändisar som medborgarna är särskilt medvetna 

om. Många ledare säger sig bära på en stor rädsla för att göra fel och bli uthängda, vilket präglar 

deras ledarskap (Albinsson & Arnesson, 2015). 

2.6.2 Motivationsstudier inom landsting och vård 

Tidigare studier av motivation och ledarskap inom offentlig förvaltning har främst fokuserat på 

verksamheten inom vård och omsorg. En anledning till att motivationsforskare gärna studerar 

vården är att branschen är starkt överrepresenterad när det gäller långtidssjukskrivningar. 

Vinberg, Romild och Landstad (2015) menar att medarbetare inom den offentliga sektorn i 

Sverige generellt möter en högre grad av stress och press i arbetet, än anställda i privata bolag. 

Chefer och ledare har små möjligheter att påverka medarbetarnas arbetsmiljö eftersom de 

kämpar med minskande ekonomiska resurser och ständiga organisationsförändringar. 2010 

gjordes en undersökning av arbetsmotivation inom 60 svenska kommuner där 15 000 anställda 

inom olika enheter studerades. Studien klargjorde att medarbetare upplever att det finns ett 

direkt samband mellan deras upplevda hälsa och sjukfrånvaro och det ledarskap som utövas i 

organisationen (Ibid). 
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Vinberg, Romild och Landstad (2015) utförde sin studie av motivation på 764 medarbetare 

inom vård och skola i offentlig regi. Studien visade att medarbetarna i hög grad kände oro över 

att klara sina arbetsuppgifter, pressade arbetstider (vilket bland annat ledde till att medarbetarna 

inte kände att de kunde ta ordentliga raster) och oro över samarbetet i arbetsgruppen. En 

intressant faktor i studien var att även ledarna inom samma organisationer tillfrågades om vilka 

problem som fanns i verksamheten. Cheferna uppgav att monotona arbetsuppgifter och 

möjligheter att själva bestämma över arbetet var det som påverkade medarbetarna mest. Det 

finns alltså en diskrepans mellan den bild som medarbetarna och ledningen har av det dagliga 

arbetet inom organisationen (Ibid). 

2.6.3 Hälsostudier inom offentlig sektor 

Vinberg, Romild och Landstad (2015) påpekar i sin studie av motivation inom offentlig sektor 

att branschen är överrepresenterad när det gäller sjukskrivningar. Vingård et al. (2005) har 

genomfört en treårig studie av kvinnor anställda inom offentlig sektor för att försöka förstå vad 

det dåliga hälsoläget beror på. Antalet långtidssjukskrivningar har ökat dramatisk sedan slutet 

på 1990-talet. Särskilt drabbade är kvinnor, vilka också är de som i största mån är anställda 

inom offentlig sektor. 2005 var drygt en miljon människor anställda inom offentlig sektor och 

80 % av dem var kvinnor. 

I studien framgår att faktorer på arbetet har stor inverkan på de långtidssjukskrivna. Speciellt 

tycks höga fysiska krav och tuff psykisk arbetsmiljö ha negativ inverkan på medarbetarnas 

hälsa. Utmärkande bland anställda inom offentlig sektor var att de ofta angav att för höga 

mentala krav i form av stress, hög arbetsbelastning och för höga krav i förhållande till 

kompetens förekom. Dessa faktorer hade en stark negativ inverkan på deras mentala hälsa 

(Vingård et al. 2005). Även frekventa omorganisationer och förändringar i arbetsmiljön 

pekades ut som en problemfaktor, liksom krävande fysisk arbetsmiljö. Dessa faktorer var 

särskilt tydliga bland anställda inom vården (Vinberg, Romild & Landstad, 2015). 

2.6.4 Skillnader och likheter mellan ledarskap i vård, skola och kommun 

Det finns en kunskapslucka kring motivation och ledarskap inom kommuner. De tidigare 

studier som genomförts tycks alltid fokusera på verksamheter inom skola eller vård och omsorg. 

Den kommunala förvaltningen skiljer sig från dessa två områden på flera sätt, vilket gör det 

motiverat att studera kommunal förvaltning närmare. Chefernas situation i skolan är på många 

sätt mer lik den inom kommunal förvaltning än inom vården. En stor skillnad är att skolan 

utsätts för "dubbel styrning" eftersom den både ska uppfylla de riktlinjer och bestämmelser som 

lokala politiker ålägger verksamheten, men också de nationella riktlinjer som staten ställer upp 

i form av läroplaner, betygskriterier och kursplaner (Albinsson & Arnesson, 2015).  

2.7 Analysmodell 

Efter genomgången av det aktuella forskningsläget har flera viktiga faktorer som påverkar 

motivationen identifierats. Forskningen visar entydigt att motivation hos medarbetare går att 

påverka och att varje individ drivs av personliga motivationsfaktorer (Maslow, 1954: Herzberg, 

1959). Det innebär att chefer och ledning måste anpassa sitt ledarskap på individnivå 

(McGregor, 1960; Hersey & Blanchard, 1969; Burns 1978; Bass, 1985). Särskilt 

motivationshöjande är ett transformativt ledarskap som präglas av chefer som arbetar 

idealiserande, motiverande eller inspirerande (Bass, 1985).  
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Insikten av att olika typer av ledarskap leder till olika reaktioner hos medarbetarna (se Nutbeam 

& Bauman, 2006) har varit grundbulten i denna studie. Förutom ledarskap påverkas motivation 

också av flera andra faktorer där kommunikation, hälsa och organisatoriska faktorer har starkt 

inflytande. Mikkelson, York och Arritola (2015) har funnit att upp till 25 % av medarbetares 

motivation går att koppla direkt till chefens kommunikativa förmåga. Bristande kommunikativ 

förmåga eller kommunikation som upplevs ensidig och diktatorisk har stark negativ inverkan 

på medarbetarnas motivation (Ibid). Husu (2015) och Lindberg och Vingård (2012) har också 

påvisat starka kopplingar mellan ledarskap, hälsa och sjukskrivningar. Det är främst brist på 

förståelse från ledningen, dålig arbetsmiljö, höga krav och låg kontroll över de egna 

arbetsuppgifterna som sänker motivationsnivån. Samtidigt visar Karasek och Theorells (1990) 

forskning kring ledarskap och organisationsupplägg att det finns stora möjligheter för företag 

att höja motivationen genom att förändra sin organisation.  

Med dessa teoretiska referensramar i åtanke har den fortsatta forskning i den här studien 

utformats för att särskilt studera de effekter som ledarskap, kommunikation, hälsa och 

organisation har på medarbetares motivation i arbetet. Särskild tyngd har lagts på den offentliga 

sektorns speciella förutsättningar och utmaningar (som tidigare studerats av Vingård et al. 2005; 

Albinsson & Arnesson, 2015 och Vinberg, Romild & Landstad, 2015). Extra fokus har också 

lagts på hur kommunens multifunktionella verksamhet, dubbla styrning och vanligt 

förekommande målkonflikter påverkar ledare och medarbetare. Även hälsoläget i kommunen 

är av intresse då tidigare studier av offentlig sektor visat att stress, dålig arbetsmiljö och 

bristande ledarskap bidragit till en generellt låg motivationsnivå och ett högt antal 

sjukskrivningar hos medarbetare i offentlig sektor. 
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3. Metod 
3.1 Vetenskapligt synsätt 

Syftet med studien var att genom en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer undersöka vad 

som påverkar motivation hos medarbetare i offentlig sektor. Enligt Bryman och Bell (2013) 

finns det inom vetenskapen två dominerande synsätt: positivism och hermeneutik. Positivism 

representerar ett objektivt synsätt och fokuserar på siffror medan hermeneutik är mer tolkande 

och fokuserar på ord och dess innebörd. Studiens utgångspunkt är att skapa en djupare förståelse 

för vilka faktorer som påverkar motivationen hos anställda i den offentliga sektorn vilket gör 

det hermeneutiska synsättet till en naturlig utgångspunkt då detta synsätt bygger på att skapa 

förståelse och att tolka data baserat på ny information hämtat från intervjuerna. Med detta som 

grund är fokus att tolka informationen från intervjuerna och skapa en helhetsbild av 

motivationen och dess arbete i den offentliga verksamheten.  

3.2 Undersökningsansats: kvalitativ fallstudie  

Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie. Att arbeta kvalitativt innebär att genom 

empiriska studier försöka skapa en förståelse för hur individer tolkar och upplever den sociala 

verkligheten (Kvale & Brinkman, 2014). Bryman (1997) menar att intervjuer är ett bra redskap 

i kvalitativ forskning. De ger en nära kontakt och en möjlighet att ställa följdfrågor. Detta var 

viktigt eftersom studien syftar till att utifrån valda frågeställningar skapa en förståelse för vad 

som påverkar medarbetarnas motivation. En kvalitativ studie med få, djupgående intervjuer 

möjliggjorde att på ett relevant sätt skapa en ökad förståelse och en djupare kunskap om 

motivation i offentlig sektor. Den kvalitativa studien kännetecknas också av att den oftast är 

induktiv, vilket innebär att stor vikt läggs på tolkning, snarare än konkreta fakta (Bryman & 

Bell, 2013). Bryman (1997) sammanfattar den kvalitativa intervjun på ett överensstämmande 

vis med hur den använts i denna undersökning: ”Det mest grundläggande draget i kvalitativ 

forskning är den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden 

utifrån de studerade personernas eget perspektiv” (Bryman 1997, s. 77). 

Förutom att fokusera på få kvalitativa intervjuer har även avgränsningen gjorts till en enda 

organisation. Det gör studie till en fallstudie. Fallstudieforskning präglas, enligt Bryman och 

Bell (2013) av att den utförs inom en enda organisation, på en enda plats, på en speciell person 

eller av en specifik händelse. Denna fallstudie har koncentrerats till en enda organisation 

(kommunen) och i en enda kommun (orten där kommunen är placerad). En av fallstudiens 

starkaste fördelar är att det är möjligt att genom studier av ett objekt skapa förståelse för andra 

liknande objekt. Detta kallas för instrumentell fallstudie (Ibid). Syftet med studien var att 

genom en fallstudie av en enda kommun kunna skapa en generaliserad bild av hur motivation 

påverkas i alla typer av kommuner och offentlig sektor. 

3.3 Datainsamling 

Kommunen saknar officiella riktlinjer för hur motivationsarbetet ska bedrivas och det är i 

dagsläget upp till varje chef att genomföra motivationshöjande insatser och aktiviteter. 

Datainsamlingen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer. Valet föll på 

semistrukturerade intervjuer eftersom de möjliggjorde att samla in information grundad på 

medarbetarnas erfarenheter och upplevelser. Semistrukturerade intervjuer bygger på delvis 
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förberedda frågor, men ger stort utrymme för följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2014). Under 

intervjuerna uppmuntrades respondenterna till att ge en så beskrivande och nyanserad bild som 

möjligt. Därför användes i hög grad öppna frågor som gav informanterna möjlighet att berätta 

om sina upplevelser. Även följdfrågor användes i hög grad och respondenterna uppmuntrades 

också att utveckla och förtydliga sina svar. Om något var otydligt under intervjuerna återgavs 

en sammanfattande bild för respondenten så att hen kunde ge respons på att hen tolkats rätt. I 

de fall svar var otydliga eller svåra att förstå bads respondenten att förtydliga genom att ge 

konkreta exempel. Detta ligger i linje med de riktlinjer för semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer som presenteras av Bryman och Bell (2013). 

För att få ett brett urval av respondenter gjordes valet att intervjua personer från olika enheter i 

kommunen. Tre av informanterna är kvinnor och tre män.  Åldersspannet på personerna är 23–

50 år. Alla har olika befattningar inom kommunen, liksom varierande lång erfarenhet av arbete 

inom offentlig verksamhet. Av respondenterna är två chefer och fyra medarbetare. Kvalitativa 

studier har ett selektivt urval och det finns inga allmänna regler för hur detta urval ska ske 

(Bryman & Bell, 2013). Vid urvalet av intervjupersoner gjordes ett medvetet val för att skapa 

en spridning när det gäller kön, ålder och arbetad tid inom vald organisation.  

Eftersom den analysmodell som senare användes för att analysera den empiriska data till viss 

del var inspirerad av grundad teori var begreppet mättnad relevant. Mättnad innebär att 

datainsamlingen (i det här fallet intervjuerna) pågår fram till dess att inga nya relevanta data 

längre framkommer (Bryman & Bell, 2013). I denna studie uppnåddes mättnad efter fem 

intervjuer, men en sjätte intervju genomfördes ändå, för att säkerställa att inga nya data eller 

idéer skulle framkomma. 

Varje intervju tog ca 45 minuter per person. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att 

sedan transkriberas. Under intervjun användes ett frågeformulär med frågor av öppen karaktär 

(bilaga 1 - intervjuguide). Eftersom motivation är ett mycket brett ämne med många 

infallsvinklar byggdes intervjuguiden utifrån undergrupper som alla kunde kopplas till 

motivation. Dessa var: ledarskap, kommunikation, hälsa och organisation. Valet föll på dessa 

faktorer eftersom tidigare studier visat att de påverkade motivationen och dessutom gav fyra 

tydliga infallsvinklar i ämnet (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Egen designad modell över hur intervjuguiden är uppbyggd inklusive de teman som 

intervjuerna utgick från. 
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3.4 Forskningsetiska principer  

Det första steget i intervjuprocessen var att sammanställda ett informationsbrev (bilaga 2) som 

sändes ut till förvaltningscheferna. Efter godkännande av chef kontaktades medarbetarna för ett 

intervjutillfälle. Kriteriet för urvalet var att personen var anställd inom kommunen. Intervjuerna 

skedde på medarbetarnas respektive kontor för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt 

i situationen. Innan intervjun upplystes det om att intervjun behandlades konfidentiellt och var 

frivillig att delta i samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun. Detta ligger i 

linje med Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Det upplystes även om att all insamlad 

data endast skulle användas i detta arbete och inte för andra syften. 

Forskningsetik är normer och värderingar som forskarsamhället reflekterat över och som 

fungerar som en vägledning. Dessa normer och värderingar har ett samband och talar om vad 

som är gott eller ont, rätt eller fel. För att säkerställa att intervjun är etiskt försvarbar är det 

viktigt att beakta olika forskningsetiska krav. I utförandet av denna studie har vetenskapliga 

rådets fyra forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig forskning följts, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Kvale & 

Brinkman, 2014).  

Vad gäller informationskravet informerades respondenterna genom ett informationsbrev 

(bilaga 2) om studiens bakgrund samt studiens övergripande syfte och frågeställningar. Det 

informerades även muntligt om syftet samt om de fyra vetenskapsetiska principerna och 

informanternas rättigheter. I enlighet med samtyckeskravet (bilaga 3 – samtycke) informerades 

informanterna om att de när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun eller ångra sin 

medverkan. Vad gäller konfidentialiteten har det i så hög grad som möjligt strävats efter att 

respondenterna inte ska gå att identifiera. Därför har deras kommun, yrkestitel och namn 

behandlats konfidentiellt. Eftersom kommunen inte nämns vid namn är sannolikheten liten att 

informanterna kan identifieras trots att det är få informanter och igenkänningsfaktorn hade 

kunnat vara hög. När det gäller nyttjandekravet informerades respondenterna om att det färdiga 

materialet enbart skulle bearbetas av författarna samt handledaren.  

3.5 Analysmetoder  

Analysmetoden i studien är till viss del inspirerad av grundad teori. Bryman och Bell (2013) 

beskriver grundad teori som en metod för att för att härleda teori från insamlade data. Data 

(empirin) och teori analyseras sedan på ett systematiskt sätt. Kännetecknande för grundad teori 

är att empiri, analys och teori är mycket nära sammankopplat. Rent praktiskt innebär det att den 

teori som detta arbete byggts på har formulerats om, reviderats och kompletterats utifrån det 

som framkom i de kvalitativa intervjuerna. Vissa områden har fått ta större plats, medan andra 

har fått mindre. Förståelsen för teorin och empirin har växt fram under arbetets gång.  

Analys innebär att bryta ner ett material till mindre delar av helheter. Kvale och Brinkman 

(2014) menar att analysen pågår under hela forskningsprocessen i olika steg genom att 

författarna kontinuerligt arbetar med den informationen som kommer in. Materialet 

strukturerades genom att transkribera intervjuerna och plocka bort överflödigt information så 

som upprepningar eller annat irrelevant i förhållande till studiens syfte samt genom att texten 

fördelades utifrån valda områden (Kvale & Brinkman, 2014). 
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Under analysens gång har kontinuerlig kodning av insamlat empiriskt material använts för att 

tidigt kunna upptäcka behov av komplettering eller revidering av den teoretiska referensramen. 

Till skillnad från kvantitativ kodning där data ska passa in i vissa förutbestämda fack finns det 

möjlighet att genom ett kvalitativt arbetssätt arbeta mer prövande. Det innebär att det fanns en 

möjlighet till att data som det empiriska arbetet genererade kunde leda till att delar av den 

teoretiska referensramen behövde revideras eller anpassas. Bryman och Bell (2013) menar att 

denna process kan pågå tills teoretisk mättnad har uppnåtts, det vill säga tills inga nya eller 

relevanta data framkommer. Det visade sig under studiens gång att den teoretiska referensramen 

från början stämde mycket bra ihop med de resultat som framkom under insamlingen av empiri. 

Det blev därför aldrig aktuellt att göra några större revideringar av den teoretiska referensramen. 

3.6 Källkritik 

Det finns alltid en risk med kvalitativa intervjuer eftersom det är svårt för forskaren att bedöma 

källornas neutralitet. Eftersom samtliga respondenter i studien är anställda i olika delar av 

organisationen kan det finnas olika motiv till att vilja förvränga eller undanhålla information. 

Det faktum att alla respondenter har behandlats konfidentiellt och att de på förhand informerats 

om att deras svar inte kommer gå att härleda bäddar för en större frispråkighet och ett förtroende 

mellan respondent och forskare. Respondenterna har självständigt valts ut av författarna, utan 

inblandning från kommunen. Målet med urvalet har varit att intervjua respondenter med olika 

befattningar, platser i hierarkin och med olika lång arbetad tid inom organisationen. För att 

avgöra hur många intervjuer som behövde göras för att få en rättvisande bild har den empiriska 

datainsamlingen skett tills mättnad uppnåtts. 

3.7 Tillförlitlighet och överförbarhet  

Eftersom kvalitativa studier inte kan granskas utifrån validitet och reliabilitet tar forskare till 

begrepp som tillförlitlighet och överförbarhet för att kvalitetssäkra kvalitativa studier (Bryman 

& Bell, 2013). Denna studie har genomfört med respondentvalidering i åtanke. Det innebär att 

resultaten av studien rapporteras tillbaka till respondenterna så att de får en chans att granska 

om deras utsagor tolkats på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013). Respondentvalidering användes 

redan under intervjuernas genomförande. Varje intervju avslutades med att forskarna återgav 

svaren på frågorna för respondenterna för att låta dem avgöra om de uppfattats rätt. Eftersom 

kvalitativa intervjuer i sig ofta utförs på små grupper och söker djup, inte bredd, är det 

beskrivningarnas fyllighet som avgör hur överförbara de är (Bryman & Bell, 2013). I denna 

studie har motivation angripits från fyra olika håll: ledarskap, kommunikation, hälsa och 

organisation för att få en omfattande ingång och således öka studiens överförbarhet.  
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4. Empiri 
4.1 Upplägg och genomförande 

Ett önskemål från kommunens sida var att studien skulle genomföras utan att uppge namn, 

därför har både intervjupersoner och kommunnamn behandlats konfidentiellt. I den empiriska 

avrapporteringen presenteras därför intervjupersonerna som A, B, C, D, E och F. För att 

ytterligare säkerhetsställa konfidentialiteten har alla könsdefinierande ord ersatts med det 

könsneutrala ordet "hen". Intervjupersonerna informerades på förhand om att de icke skulle 

namnges och har skriftligt samtyckt till att det som sagts i intervjuerna publiceras. Mall för 

skriftligt samtycke återfinns i Bilaga 3. 

Syftet med intervjuerna var att undersöka medarbetarnas och ledningens syn på motivation 

utifrån fyra områden: hälsa, organisation, kommunikation och ledarskap. Med intervjuernas 

hjälp skapades förståelse för hur arbetet med motivation kan se ut inom offentlig verksamhet 

och hur motivationen kan förbättras. Fullständiga frågeställningar återfinns i Bilaga 1.  

4.2 Studieobjektet / Bakgrund 

Organisationen som studerades är en mindre kommun med den geografiska placeringen i södra 

Sverige med cirka 10 000 invånare. Kommunen som arbetsgivare är uppdelad i fyra olika 

förvaltningar: kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, 

socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen. Totalt finns cirka 900 anställda 

varav ett 40-tal är chefer.  

4.2.1 Presentation av de intervjuade 

Nedan visas en tabell över de som intervjuats. Respondenterna har behandlats konfidentiellt 

och kallas för A, B, C, D, E och F. Även respondenternas ålder, utbildning och antal år de varit 

anställda inom kommunen redovisas. För att kunna analysera resultatet var det av vikt att kunna 

koppla svar till var intervjupersonerna befann sig i kommunens hierarki. Därför fanns även en 

fråga om hur många chefer de hade ovanför sig. Person A och E är tjänstemän med ledande 

befattning, resterande personer är medarbetare. Samtliga respondenter har en akademisk 

utbildning med minst en kandidatexamen. 

  

 A B C D E F 

Ålder 50 46 48 26 37 23 

Utbildning Personalvetare Personalstrateg Socialpedagog Byggingenjör Statsvetenskap Civilekonom 

Antal år inom 

kommunen 

5 8 30 4 5 2 

Antal chefer 

ovanför 

1 2 3 2 2 2 

 

Figur 2 – En tabell med information över de valda intervjupersonerna. 
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4.3 Ledarskap i kommunen 

4.3.1 Krav och förväntningar på chefer och ledare 

Den offentliga sektorns speciella förutsättningar med krav från politiker, ledning och 

medborgare präglar kommunens verksamhet. I intervjuerna framkommer att det tycks vara en 

många gånger svår balansgång, både för medarbetare och chefer. Starkast är kritiken mot 

politikerna som många anser bidrar med otillräckliga prestationer och lägga sig i saker som inte 

angår dem. 

A, en chef högt upp i hierarkin, påpekar bristen på politisk styrning och tydliga direktiv: 

Det finns en enorm obalans. Det finns ingen politisk styrning i organisationen. Var och en styr sin 

verksamhet som den tror att politiken vill att de ska jobba med den vilket gör att det blir väldigt spretigt. 

Vi behöver en mer rak agenda ifrån vår politik, som tydligt säger vad vårt mål är och vilka styrdokument 

vi har och ska rätta oss efter. Det saknas en strategi och det blir mest ”brandutryckningar” och 

paniklösningar. ”Det här skulle vara gjort - helst igår”.  

Även D, som är tjänsteman, är kritisk till politikernas agerande: 

Jag tycker att vissa politiker blandar sig i tjänstemannafrågor. Det känns inte som att man får förtroende för 

politikerna och det gör att medarbetarna tappar förtroende för oss tjänstemän. I en sån här organisation ska 

vi jobba åt politikerna så att de ska lita på oss och medarbetarna ska lita på oss. Men nu känns det som att 

politikerna lägger sig i. 

Flera medarbetare poängterar att kommunens roll som en av landets mindre kommuner 

påverkar arbetet. Åsikterna går isär om och på vilket sätt kommunens storlek är av betydelse. 

En chef säger att den lilla kommunen där alla känner alla leder till att "tjänstemän och politiker 

är för mycket kompis här". Även en annan tjänsteman påpekar det problematiska med de nära 

relationerna i kommunen: 

Mitt senaste projekt mynnade ut i en konflikt mellan politiker och tjänstemän. Det är en liten kommun på 

en liten ort där farmor kan stå i köket och sonen vara politiker. I en större kommun hade man kanske inte 

haft så nära kontakter.  

För andra är kommunens storlek och nära relationer istället en fördel. B, som arbetar nära 

politiker och kommunens högsta ledning säger att: 

Jag kan tänka mig att detta är ett problem i större kommuner men eftersom vi är en relativt liten kommun 

där politiker och tjänstemän jobbar tätt och har bra kännedom om varandra och vem som göra vad är det 

oftast inget problem. 

4.3.2 Hinder och möjligheter i det dagliga arbetet 

Vid frågan om vilka hinder som finns i arbetet väljer flera av de tillfrågade att nämna faktorer 

som är unika för den offentliga sektorn. Bland annat nämns stram budget och strikt kontroll 

från chefer och ledning som ett upplevt hinder av flera respondenter. Den strama budgeten har 

många förståelse för, men en person beskriver ledningen som "dumsnål". Hen berättar om en 

verksamhet som förutsätts fungera trots "för få bilar och gamla kopiatorer. Den gamla tekniken 

hindar oss.". En annan person är starkt kritisk mot de motstridiga intressen och den egoism som 

hen upplever finns i kommunen. Hen säger att det är vanligt med chefer som "vill visa resultat 

utifrån sina prioriteringar och är väldigt måna om att hålla sin budget i överkant." En annan 

person pekar ut den trögrörlighet som en kommunal byråkrati dras med som ett hinder. "Ett 

hinder är att det är långa ledtider, som är väldigt resurskrävande. Alla frågor måste tas 360 varv 

istället för tre." 
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Ett annat hinder som flera personer nämner är hög personalomsättning och brist på kompetens. 

C säger att detta leder till att " ingen har kompetens till att ge handledning och introduktion och 

det skapar ett hinder i och med att få kan sin sak till hundra procent." F tycker att det finns en 

problematisk syn på medarbetarna i kommunen. "Det finns en dubbelmoral i att man får ta 

mycket plats i en liten kommun, men samtidigt är det bra om man bara gör det man blir tillsagd. 

Man får utmana lagom. Det är ett hinder". En person i chefsposition tycker att ledningen aktivt 

begränsar medarbetarnas möjligheter att vidareutvecklas med hänvisningar till budget och för 

höga kostnader. 

Chefen är övernitisk vilket i sin tur innebär att medarbetare inte kan få vidareutvecklas och utbildas. 

Utbildning gör att man utvecklas inom sitt område, får en bredare kunskap och ökad motivation. Man kan 

leverera bättre resultat och skapar ett större engagemang i sitt arbete. Idag finns det väldigt begränsade 

utvecklingsmöjligheter på grund av att man inte vill satsa på sina anställda när det handlar om att 

kompetensutveckla. Vilket gör att de anställda inte lägger ner något större engagemang. Energin försvinner 

när man inte får något tillbaka, så att säga.  

Bland möjligheterna nämns en stor frihet att utforma sin egen verksamhet. E säger att "självklart 

finns det vissa ramar vi inte kan gå utanför, men så länge man har med sig regler kan man pusha 

gränserna ganska bra. Det handlar om hur man lägger fram det". Även C lyfter fram det hen 

beskriver som "en möjlighet att forma min egen arbetsmetod och arbetssätt, vilket jag tycker är 

bra".  F poängterar flera möjligheter kopplade till kommunens storlek:  

Man får jobba väldigt brett och därför skapas en bredare erfarenhet än vad jag har fått på en större kommun. 

Man jobbar väldigt nära chef och följer det dagliga arbetet på nära håll. Man ser potential i unga människor 

som saknar arbetslivserfarenhet. Man har möjligheter att avancera till en högre tjänst.   

4.3.3 Insatser för att motivera 

För att få en bild av vilket arbete som görs för att motivera kommunens medarbetare ställdes 

frågan om vad cheferna gör för att motivera sina medarbetare. Även de som inte sitter i 

chefsposition fick frågan, men då vinklad till vad de gör för att motivera sig själva och sina 

kollegor. 

Det tycks inte finnas några direkta riktlinjer eller uttalade planer för hur kommunen jobbar med 

motivationsfrågor. Den ena chefen, A, säger att hen motiverar sin personal genom att hen 

"försöker vara en glad prick på jobbet". Den andra chefen, E, poängterar vikten av att vara 

lyhörd och att våga vara personlig: 

Jag bryr mig alltid om dem. Visar personligt intresse. Tar mig tid så att alla nås och känner att de blir sedda 

och bekräftade. Alltid komma med något positivt. Många gånger handlar det om att man måste tro på sina 

medarbetare när de själva inte gör det. Dörren skall aldrig vara stängd utan det är bara att komma om det 

är något, oavsett vad.  

Hos medarbetarna är den dominerande inställningen att motivation skapas genom ett beteende 

som skapar en god stämning på arbetsplatsen. B säger att det viktigaste är att "vara rak, tydlig 

och ärlig. Ett glatt och positivt synsätt bidrar också till en bättre stämning.". Även roliga och 

interna mål samt gemensamma aktiviteter utanför det dagliga arbetet nämns av flera personer 

som motivationshöjare. F påpekar att det "krävs informella aktiviteter för att utveckla ett bra 

samarbete på jobbet".  
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4.3.4 Chefernas förmåga att motivera 

Frågan om hur bra chefer och ledare i kommunen är på att motivera personalen delar 

intervjupersonerna i tre läger. Två personer är starkt positiva och tycker att ledningen är mycket 

bra på att skapa motivation. E är mycket nöjd med sin närmaste chef och berättar: 

Hen är svinbra. Hen tror på oss alltid, även när vi själva inte gör det. Hen får oss att utmana oss själva. Hen 

är grym på att vrida och vända på oss så att vi jobbar mot samma mål. Hen får oss att komma ”på rätt sida” 

så att säga. Hen är spindeln i nätet som håller oss alla tillsammans. Du får aldrig ett nej, utan man får alltid 

chansen att prova. Sedan kanske det inte blir så bra men då har man provat i alla fall.  

B uttrycker också stor uppskattning för kommunens högsta ledning och speciellt 

kommunchefen. 

Vi har en kommunchef som är väldigt noga med att informera oss alla. Hen har ett enormt förtroende för 

sina medarbetare vilket jag anser vara en bidragande faktor till god motivation. Ingen vill ha en chef som 

”hänger över axeln”.  

Den andra gruppen är mer splittrad. En person, D, tycker själv att ledarna gör ett gott jobb när 

det gäller att motivera, men flikar in att hen vet att inte alla på hens avdelning tycker det. "Det 

handlar nog om personkemi", säger D. Även C tycker att ledningen oftast gör ett bra jobb. "Och 

om det brister är det för att chefen är för stressad", avslutar hen. 

Den sista gruppen är kritiskt inställda till chefens förmåga att motivera. F säger ett starkt nej på 

frågan om ledaren är bra på att motivera personalen, men tillägger att "hen är jättebra på många 

andra sätt men det är snarare tvärtom. Det är vi som peppar och utmanar. Det är tur att vi har 

positiva, drivna och motiverande medarbetare inom verksamheten". 

4.3.5 Tankar kring motivationshöjande åtgärder 

Under intervjun bads respondenterna ge förslag på vad cheferna skulle kunna göra för att 

ytterligare höja motivationen hos medarbetarna. Det var framförallt två synpunkter på saker 

som ledningen kunde gjort annorlunda som framkom. Det första är ett förändrat beteende mot 

de anställda. Flera medarbetare efterlyser en större lyhördhet, tydlighet och nyfikenhet från 

chefernas sida. C säger att: 

Cheferna måste ta sig tid för medarbetarna. En chef ska till exempel aldrig avbryta meningar och när man 

kommer in på kontoret skall de lyfta huvudet från skärmen och ge medarbetaren uppmärksamhet. 

D tycker att hens närmaste chef är ett stort stöd för ungdomar och nyanställda i verksamheten, 

men efterlyser samma genuina stöd till medarbetare som varit i organisationen en längre tid. 

"De som har jobbat här i många år hade behövt lika mycket stöd", säger D. A tycker att det 

finns en prestige hos ledningen som skulle behöva försvinna. Hen berättar att hen flera gånger 

gjort stora arbetsinsatser och arbetat övertid för att leverera jobb i tid, bara för att sedan se 

chefen ta åt sig all ära. 

Det andra önskemålet från medarbetarna rör fler aktiviteter. Bland annat nämns utbildningar 

och informella aktiviteter. Medarbetarna säger sig inte ha några större krav på aktiviteternas 

form, bara det händer något. F säger: 

Jag tycker att ledaren skulle vara mer initiativtagande till de informella aktiviteterna, Bara en enkel lunch 

kan vara väldigt krystat. Det behöver inte vara så avancerat. Det kan vara en samarbetsövning på 

gräsmattan, man behöver inte åka på spa eller liknande. Det skapar motivation att ibland släppa det formella 

och var lite informell.  
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4.3.6 Chefers och medarbetares bild av motivationsnivån i kommunen 

Frågan om det finns en skillnad mellan hur medarbetarnas och ledningens bild av 

organisationens motivation ser ut delar upp intervjupersonerna i grupper. Två personer tycker 

inte att ledningens och medarbetarnas bild av motivationen skiljer sig alls. 

En person, B, tycker att bilden är skev, men att det beror på att medarbetarna inte förstår 

chefsrollen. "Från en ledares perspektiv måste man ta hänsyn till saker och ting, exempelvis 

budget. Det är något som en medarbetare inte tänker på", säger B. 

C tycker att det finns en diskrepans mellan medarbetarnas och ledningens bild av motivationen 

och menar att detta beror på att chefen inte lyssnar så bra och inte sätter in tillräckliga resurser. 

C tycker inte att det är något större problem och avfärdar det med att "det är ju standardgrejer i 

alla verksamheter". Mest irriterad över bristen på förståelse från ledningen är A: 

Ledningen förväntar sig att vi skall göra det som sägs och att vi skall leverera det som begärs. Men 

motivationen att lägga ner någon större kraft och energi på detta finns inte eftersom chefen tar åt sig all ära 

för det som skapas. Jag tror att det i många verksamheter är så att chefen tror att medarbetarna är 

jättemotiverade, medan medarbetarna i själva verket inte är det överhuvudtaget. Det har med ett dåligt 

ledarskap att göra.  

Även E är kritisk mot den prestige och brist på laganda som hen tycker finns hos ledningen: 

Här är det den som har mest ansvar som skall vara motiverad. De har en lite skev bild, de motiverar inte 

varandra genom att pusha och motivera varandra utan de kör sitt eget race. Vilket jag inte är riktigt van vid. 

Jag jobbar på som jag alltid gjort och jag berättar vad jag tycker och tänker och jag märker att de inte är 

vana vid det. De ser inte möjligheterna utan hindren. Skyller på varandra utan att ta sitt ansvar.  

4.3.7 Medarbetarnas förtroende för chefer och ledning 

Hälften av de tillfrågade upplever ett starkt förtroende för ledningen. "Vi båda är öppna mot 

varandra och det känns som att hen är mån om oss och vi är mån om hen", säger D. E är inne 

på samma spår och säger att hen litar på ledningen fullt ut. 

Ledningen är tydligt och rak och vi har en öppen kommunikation. Min chef värdesätter det jag gör. Vi löser 

problem tillsammans istället för att se oss om var för sig. Det handlar om att ge och ta, jag ger hen och hen 

ger mig, Det är så vi utvecklar varandra för att bli bättre. 

Två personer säger sig ha förtroende för ledningen, men inte fullt ut. En person säger sig ha ett 

starkt förtroende för sina närmaste chefer, men uppger sig ha vissa reservationer efter att ha sett 

hur cheferna har behandlat andra medarbetare. Även C känner att hen inte kan lita på sin chef 

fullt ut. Hen berättar: 

Jag litar inte på min chef till hundra procent för hen ändrar sina åsikter från dag till dag. Ett förslag som jag 

kommer med kan hen säga nej till men sedan gäller det ändå. Men jag tror inte det är medvetet.   

Endast en person uppger att hen inte alls har något förtroende för ledningen. Anledningen till 

detta är att personen tycker att ledningen saknar transparens och medvetet undanhåller 

information från medarbetarna. 

4.3.8 Ledningen och chefernas förtroende för medarbetarna 

På frågan om de upplever att ledningen har förtroende för dem uppger alla respondenter att de 

känner sig betrodda. Uttrycklig uppskattning samt stort ansvar och förtroende från ledningens 

sida är anledningar som medarbetarna upplever får dem att känna att de har chefernas 

förtroende. E berättar: 
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Om chefen åker bort vill hen att jag ska vara där i hens ställe. Hade hen inte trott på mig hade jag inte fått 

det ansvaret. Hen är så involverad och med och tror på mig. Jag får mycket ansvar! Chefen ser till att alla 

kan, så att det inte är sårbart. Chefen kan inte allt utan delegerar till medarbetare vilket får en att känna sig 

värdefull! 

4.4 Kommunikation mellan medarbetare, chefer och ledning 

4.4.1 Den interna kommunikationens funktionalitet 

Frågan om hur kommunikationen fungerar på arbetsplatserna inom kommunen delar 

intervjupersonerna. Två tillfrågade säger att kommunikationen fungerar "bra" och att "det är 

öppen kommunikation hela tiden".  

Två personer, båda medarbetare, är till viss del kritiska mot kommunens kommunikation, men 

visar förståelse för att det kan bli så. C säger att kommunikationen inte alltid är så bra. 

"Informationen går inte fram. Det är så många professioner och olika yrken som rör olika ämnen 

och ansvar. För många inblandade och någonstans måste det ju brista." Även F har blandade 

känslor inför kommunens interna kommunikation: 

I direktsamtal skulle jag vilja påstå att den fungerar mestadels bra. Kommunikationen som sker runt 

omkring med informationsutgivning är inte alls bra och jag får information väldigt informellt från kollegor 

som antingen skickar eller ringer till mig om jag inte är på jobbet. Den verbala kommunikationen från 

person till person är väldigt rak och tydligt. Men den sekundära informationen är väldigt bristfällig. Men 

det är nog ganska vanligt bland chefer.  

En person, A, som innehar en ledarroll i kommunen är direkt kritisk mot kommunikationen och 

framförallt den som utövas av hens chef, som är mycket högt uppsatt i organisationen. A säger 

att "jag saknar transparensen och hade önskat att chefen var mer öppen. Chefen visar inget 

engagemang eller intresse av vad vi gör". 

4.4.2 Kommunikation kring krav och prestation 

Eftersom kommunikation inte bara har till syfte att förmedla budskap, utan även att precisera 

förväntningar och ge respons och feedback fick respondenterna ta ställning till om de kände att 

de presterar det som deras chefer förväntar sig av dem. Samtliga anställda svarade jakande och 

säger att de uppfyller de krav som cheferna ställer på dem.  

Fyra personer är bergsäkra på att deras arbetsuppgifter håller måttet. De får regelbunden 

återkoppling och positiv feedback på sina prestationer. D får ofta beröm från sin chef och 

berättar att "hen säger att jag är duktig. Hen ger mig kred". C berättar inte om något muntligt 

erkännande eller beröm, men får ofta andra tecken på att hens prestation uppskattas. "Chefen 

ger mig mer och mer förtroende och ansvar vilket jag tycker är ett tecken på att chefen är nöjd 

och att jag uppfyller det som förväntas." Även E och F säger sig få tydlig återkoppling från sina 

chefer. E berättar om sin relation till sin chef:  

Vi har en väldigt bra relation och har jobbat tillsammans länge. Jag vet vad hen förväntar sig och vi har 

öppen kommunikation hela tiden. Är det något så kommer det fram direkt. Vi ger återkoppling för att lyfta 

varandra: är det bra så säger man det, är det dåligt så säger man det. 

Två personer, A och B, säger att de tror att de gör det som förväntas av dem. Till skillnad från 

de andra fyra tycks de inte erhålla lika tydlig feedback från sina ledare. B svarar jakande på 

frågan om hen gör det som förväntas, men tillägger att "jag upplever ofta att de tycker att det 

tar lite för lång tid för mig". Hen har inte fått någon muntlig feedback som bekräftar detta, men 

oroar sig över att chefen ifrågasätter hens prestationsförmåga. Även A tvivlar på om hens jobb 
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lever upp till chefens förväntningar. På frågan om hen möter chefens prestationskrav säger A: 

"Ja. Eller jag vet inte, det är lite svårt för chefen är rätt otydlig med vad hen förväntar sig. Men 

jo, jag tycker att jag levererar det som önskas." 

4.4.3 Medarbetarnas möjlighet att kommunicera med chefer och ledning 

När det gäller möjligheten för medarbetarna att få sin röst hörd av chef och ledning går åsikterna 

isär. Medarbetarna tycks uppleva kommunikationsmöjligheterna som tillfredsställande, men 

missnöjet växer högre upp i kommunens hierarki. En person säger att möjligheten att göra sin 

röst hörd "beror på hur högt upp i ledet vi ska gå". Det tycks också finnas en viss ojämlikhet, 

där inte allas röster värderas lika. En person berättar att "jag upplever att chefer inte har en 

jämlik uppfattning om hur man får komma till tals samt att det finns en ojämlik värdering i olika 

medarbetares åsikter. Chefen behandlar inte alla lika". En annan medarbetare berättar något 

liknande, men menar att situationen har förbättrats under de senaste åren. En av cheferna säger: 

Ja, det fungerar bra, men när jag började här var det väldigt begränsat. Inget gehör för vad medarbetarna 

tyckte och tänkte. Idéerna ska alltid komma från dem själva. Ledningen har svårt att ta till sig vad vi tycker, 

vi som sitter på sakkunskapen. Avsevärd skillnad från där jag kommer ifrån innan, privat sektor. Det finns 

ingen vinst- eller effektiviseringsintresse inom den offentliga sektorn till skillnad från privat sektor. Här 

har vi inget krav på oss i jämförelse med en privat verksamhet. Det finns ett för stort eget intresse bland 

cheferna.  

På tjänstemannanivå tycks kommunen arbeta aktivt med att uppmuntra till kommunikation 

mellan medarbetare och chef. C berättar om en insats som hens avdelning infört för att skapa 

dialog: 

Vi har något som vi kallar Drop in, varje måndag förmiddag där alla medarbetarna får möjlighet till ett 

enskilt samtal där man kan ta upp allt mellan himmel och jord. Det är ett väldigt bra sätt för att alla ska 

känna möjligheten att nå sin chef och har man inget specifikt så behöver man inte gå dit, men det är en 

skönt att veta att möjligheten finns.  

Det finns en medvetenhet kring vikten av dialog och känslan av att bli sedd av chef och ledning. 

E, som själv är chef, poängterar vikten av att alla medarbetare ska kunna vara med och påverka. 

Det är viktigt att göra all personal hörda. Om någon kommer med ett förslag så provar vi det och sedan får 

vi utvärdera, och även om det inte är en bra idé så provar vi så får den personen komma till insikt med det 

men kanske inte fungerade så jättebra. Men att ändå lyssna och prova stärker självkänslan hos individen. 

Alla ska ha chansen att utvecklas. Man kanske aldrig har fått chansen till att utvecklas och det är klart man 

inte blir bra då. Alla passar ju inte på alla ställen, men man måste ju prova sig fram för att hitta sin plats i 

verksamheten.  

4.5 Upplevd hälsa hos kommunens medarbetare 

4.5.1 Tillfredställelse i arbetet 

För att få en övergripande bild över hur medarbetarna känner sig tillfredsställda i sin yrkesroll 

fick respondenterna berätta om det fanns situationer där de upplever att de inte gjort ett 

tillfredsställande jobb. Samtliga respondenter svarade i denna frågan ja, men hade oftast ändå 

något mer att tillägga i frågan. Gemensamt var att det förekommer att medarbetarna lämnar 

ifrån sig arbete som de inte är helt nöjda med. Detta på grund av exempelvis tidspress, korta 

deadlines och bristande resurser i form av både antal medarbatare men även kunskapsbrist inom 

olika ämnen. A och C var överens och C berättar:  

Ja. När tid och resurs inte finns för arbetsuppgiften. Problematiken ligger i att vi har korta deadline och 

kompetens till att lösa uppgiften inte fanns bland medarbetarna. Annars skulle jag aldrig lämna ifrån mig 

ett arbete som jag inte är helt nöjd med. 
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Ytterligare en medarbetare, F, belyste att förståelsen mellan medarbetare och chefer ibland kan 

vara bristande vilket enligt hen beror på att det inte finns förståelse för olika verksamheters 

arbetstid och till varför svar inte kan ges med vändande post. Ett problem som förekommer 

både internt mellan medarbetare men också externt i form av bland annat medborgare.  

Jobbet är brett och det är många gånger jag hade önskat att man till exempel kunde ge chefer ett klart och 

tydligt svar. Men framför allt är det att många delar är väldigt tidskrävande och det är inte alla som förstår 

vad olika processer innebär och tycker att det borde väl inte vara så svårt liksom.  

E belyste vikten av att utvärdera och vara tydlig gentemot uppdragstagaren, oavsett om denna 

är intern eller extern, så att denna fortsättningsvis förstår att arbetet är mer tidskrävande än 

planerat:  

Ja, om inte ser jag till att jag löser det och om jag inte har gjort det så ser jag till att jag har förutsättningarna 

till nästa gång. Flackar det en dag får jag ta igen det nästa dag. 

A, D och C var tydliga med att understryka vikten av kommunikationen. De var överens om att 

"alla behöver ha beröm, positivt eller negativt”. 

Inom kommunal verksamhet skall beslut förankras i många led vilket kan leda till att 

handläggningstiden kan bli utdragen i vissa ärenden eller projekt. F berättade hur hen upplever 

detta och hur det påverkar dennes tillfredställelse i arbetet eftersom hen upplever sig hindrad 

att arbeta vidare.  

Det finns tillfällen där jag känner att jag skulle vilja göra mer och ta vissa beslut snabbare för att komma 

vidare i olika projekt men att jag hindras då utav den kommunala byråkratin. Jag kan inte påverka tillräckligt 

i min tjänst och kan inte ta beslut eller driva på projekt själv utan att det måste gå en omgång i högre led. 

4.5.2 Hälsofrämjande insatser och gemensamma aktiviteter 

Under intervjuerna gjordes ett försök att kartlägga de hälsofrämjande insatserna i 

organisationen. Respondenterna tillfrågades också om det fanns några gemensamma aktiviteter 

mellan kommunens olika enheter. Utifrån detta framkom att det finns få möjligheter för 

medarbetare till hälsofrämjande aktiviteter som kommunen bekostar. D berättade att det finns 

en personalklubb som anställda i kommunen kan vara medlemmar i. ”Om man är med i 

personalklubben får man simma gratis på kommunens sport och friskvårdcenter. Man får också 

40% rabatt på gymkort”.   

Från fyra av sex personer framkom att det tidigare funnits möjlighet för varje enskild 

medarbatare att utnyttja en summa per år till valfri hälsofrämjande insats. E som sitter i ledande 

befattning berättade vidare om att det är något som ligger under arbetsprocess. Men tillägger 

att det är en lång process. E och F berättar också att arbetsgivaren under året har erbjudit 

samtliga anställda inom kommunen två olika föreläsningar i syfte att motivera till bättre hälsa. 

F förtydligar:  

Jag har vart på två väldigt roliga inspirerande föreläsningar som då ska vara inspirerande och 

hälsofrämjande, sen blev jag ju inte så mycket smalare men det syftet var att inspirera inspirerande vilket 

är en bra start. Sen har jag tagit del av friskvårdbidraget på 500: - men det är ju borta nu. Mår jag bra 

presterar jag ju såklart bättre, det borde ses som en investering istället för en kostnad. Inga gemensamma 

aktiviteter, det är faktiskt jag som är nyast i gruppen som tagit initiativ till att tillexempel bara ta en lunch, 

det har de tidigare inte gjort. Vi är ute och går på lunchpromenader, en slags gemensam aktivitet. Sen har 

vi ju några afterwork som är väldigt trevligt.  
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B, C, D och F förklarade att det är upp till varje enskild individ vilka insatser som kan främja 

hälsan. Samtliga berättade att det förekommer flera after works där alla är välkomna. D berättar: 

”Sen är det ju lite upp till varje enhet att hitta på saker tillsammans. Några har after work ibland, 

och några hörde jag var iväg och åt middag.” Varje dag finns det även möjlighet att träffa 

kollegor i det gemensamma personalrummet. C berättar:  

Varje morgon runt klockan nio, och på eftermiddagarna runt klockan tre är det frukost samt 

eftermiddagskaffe i vårt gemensamma personalrum. Man får ta del av frukost och kaffe mot en liten kostnad 

varje månad. Det är frivilligt att komma på dessa men jag tycker det är viktigt då det skapar en gemenskap 

och man får komma utanför kontoret en stund. 

4.5.3 Stress 

Under intervjuerna framkom att samtliga respondenter känner stress över sin arbetssituation. 

Vissa mer, andra mindre. D belyste serviceperspektivet genom att berätta:  

Det kommer folk hela tiden och tycker att jag inte gör mitt jobb. Medborgarna förväntar sig att få snabbare 

service än vad man kan ge. 

B beskrev mer ingående vad det är som gör att hen känner stress över sin arbetssituation och 

att vissa delar av arbetsbelastningen kan vara säsongsstyrd.  

Ja det händer. Ibland förväntas det att man ska jobba dygnet runt. Idag ska man alltid vara kontaktbar och 

på något vis blir man aldrig helt ledig. Men jag prioriterar och försöker verkligen vara ledig när jag ska och 

låter min ersättare ta hand om det som uppkommer.  

Ett visst mått av stress kan skapa både ett drivande arbete och vara till fördel för individen. 

Detta går i linje med vad E berättar:  

Man har vardaglig stress, men den får mig att må bra. När det är sådär att man vill hinna med bara lite till, 

”vi gör bara det här” och så pressar man gränsen för hur mycket man ska hinna och pushar andra för hur de 

ska hinna. Jag blir stressad när det är en dålig service och försöker få mina medarbetare att första hur 

lättarbetat det blir när man jobbar ihop som ett team, det motiverar mig. Man måste ha en inställning till att 

det är enkelt. 

4.5.4 Delaktighet  

Respondenterna fick frågan om de känner att de har möjlighet att vara delaktiga i exempelvis 

planering, diskussioner eller möjlighet att komma med åsikter. Alla respondenter svarade utan 

att tveka ja på frågan. Det fanns en viss skillnad i svaret beroende på om det kom från chef eller 

medarbetarna vilket tyder på att delaktighet kan tolkas på olika vis. E som är chef belyste det 

genom att berätta:  

Ja absolut. Jag får ju vara delaktig i det mesta. Jag är en av dem som driver och ser till att saker och ting 

blir gjorda. Jag frågar vad som har hänt, vad som skall göras, stämmer alltid av så jag vet vilka 

förutsättningar som finns. Alla har olika syn på vad som skall göras och mitt mål är att ta fram det mest 

effektiva arbetssättet. Man måste se lösningarna istället för problemet.  

Medan medarbetare F belyste det genom att berätta: 

Ja. Det tycker jag verkligen. Jag får komma med nya idéer om utveckling och liknande och sedan upplever 

jag faktiskt också att jag har väldigt stort utrymme i diskussion med min chef, vilket inte alltid är positivt 

hos mina kollegor. Sedan har jag ju fått uppdrag ifrån annan avdelning så att min resurs tagits tillvara i 

väldigt ansvarstagande projekt.    
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4.6 Organisation 

4.6.1 Arbetsklimat och stämning  

För att få en bild över hur läget inom organisationen ser ut idag fick respondenterna beskriva 

stämningen inom organisationen. Svaren på denna frågan skilde sig en aning. Tydligt var att 

ledarskapet är en anledning till detta. A berättade:  

På grund av ett osäkert ledarskap är stämningen ”lite på spänn”, chef har en agenda och medarbetare är inte 

riktigt fullt involverad i det. Finns ingen transparens i arbetet och chef håller undan för mycket i stället för 

att köra med en öppen agenda vilket jag tror beror på en viss oklarhet i chefskapet. En viss distans mellan 

ledning och medarbatare finns, men så det är nog inom alla kommuner.   

B berättade att det skiljer sig inom de olika verksamheterna. Denna uppfattning skapas genom 

att medarbetare ofta kommenterar varandras arbetsgrupper. "Stämningen hos er är ju så bra". 

Respondenterna nämnder också att det är en individuell upplevelse. ”Även om jag tycker den 

är bra så är det inte säkert min kollega upplever samma.” Definitionen av bra stämning kan 

variera från individ till individ. C beskriver hur viktigt hen anser att stämningen inom 

verksamheten är och det kan väga upp mot andra faktorer som är mindre bra: 

Den är väldigt positiv, det är nog det som har gjort att jag trivts bäst! Jag har trivts mer med mina kollegor 

som kollektivt skapar den här goda stämningen. Det har vart mycket mer tillfredställande än mina 

arbetsuppgifter. Det tror jag också är unikt för en liten kommun, att man faktiskt lär känna kollegor på 

många överskridande avdelningar. Stämningen är familjär och ömsesidig. 

Utifrån ledningens perspektiv kan stämningen varierna inom kommunen, E berättar:  

Just nu har vi väldigt mycket att göra och mycket att jobba på. Detta är en verksamhet som blivit väldigt 

misskött, och personalen är inte inställda på att jobba ihop och hjälpa varandra. Just nu är det väldigt 

egoistiskt och man tänker bara på vad man själv vinner på det och inte på vad vi kan göra tillsammans. Man 

lyfter inte varandra på samma vis som jag är van vid att man gör. Sedan är jag ny chef inom verksamheten 

och det tar sin tid för mig att komma in i hur verksamheten och framför allt medarbetarna fungerar. 

4.7 Sammanfattning 

Det finns ett missnöje med ledningen i kommunen och det är politikerna som pekas ut som 

roten till det onda. Brist på styrning och en klar agenda samt en förmåga att lägga sig i 

tjänstemannafrågor är exempel på saker som pekas ut som problem. Kommunens storlek gör 

att det i flera fall finns starka personliga relationer mellan olika medarbetare i kommunen och 

politikerna. Vissa upplever detta som ett problem, medan andra ser det som en fördel. Det finns 

inget officiellt motivationshöjande arbete i kommunen utan det är upp till varje chef att ta till 

de medel som hen finner nödvändiga. En positiv anda, lyhördhet och intresse för de anställda, 

var saker som de tillfrågade cheferna ansåg att de bidrog med för att höja motivationen på 

arbetsplatsen. Över lag kände sig de flesta medarbetare relativt nöjda med chefernas 

motivationshöjande insatser, även om två personer var starkt kritiska. När medarbetarna själva 

fick möjlighet att ge önskemål på nya motivationshöjande insatser kom ett förändrat beteende 

i form av ökad tydlighet och nyfikenhet samt fler utbildningar och informella aktiviteter högst 

upp på listan. 

Det råder delade meningar kring hur den övergripande kommunikationen i kommunen fungerar. 

Åsikterna spänner från "bra och öppen kommunikation hela vägen" till stark kritik och "total 

brist på transparens" och en motvilja mot att kommunicera. I den enskilda kontakten mellan 

medarbetare och chef upplever samtliga att kommunikationen är så pass bra att den gör det 

möjlighet för medarbetarna att förstå och uppfylla de prestationer som ledningen förväntar sig. 
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Fyra av sex personer uppger att de får klar och tydlig feedback kring sitt arbete. Två personer 

uppger att de saknar tydlig feedback, vilket gör att de ibland tvivlar på om deras prestationer 

håller måttet. Det tycks också finnas vissa problem när det gäller medarbetarnas möjlighet att 

kommunicera med chefer och ledning. Kommunikationen upplevs generellt fungera bra på 

lägre nivåer i organisationen, men problemen växer högre upp i hierarkin. Flera medarbetare är 

dessutom oroliga över att alla anställda inte får samma möjlighet att göra sin röst hörda och att 

cheferna behandlar medarbetare olika.  

Merparten av respondenterna sammanfattar hälsan på kommunen som god. Medarbetarna 

känner sig tillfredsställda på sin arbetsplats och i sina yrkesroller. Det kan dock finnas 

situationer där de känner att de inte har gjort ett tillräckligt tillfredställande arbete, det är i dessa 

situationer som medarbetarna tvingas lämna ifrån sig arbete som de inte är helt nöjd med. Detta 

på grund av exempelvis tidspress, korta deadlines och bristande resurser. Förståelsen mellan 

medarbetare och chef kan ibland vara bristande vilket kan bero på att det inte finns förståelse 

till olika verksamheters arbetstid, ett bekymmer som förekommer både intern och externt. 

Lyftes gjorde också vikten av att utvärdera och vara tydlig mot uppdragstagaren. Inom 

kommunal verksamhet skall beslut förankras i många led vilket kan leda till att 

handläggningstiden kan bli utdragen i vissa ärenden eller projekt.  

Något som medarbetare saknar är hälsofrämjande insatser. Det finns genom personalklubben 

möjlighet att köpa gymkort till ett rabatterat pris samt erhållande av fritt inträde till kommunens 

simhall. Under intervjuerna framkom det att alla inte hade kännedom om denna möjlighet 

eftersom det enbart var två av sex personer som lyfte ämnet. Alla de intervjuade personerna 

känner en viss grad av stress över sin arbetssituation, detta upplevs dock inte negativt av alla. 

Samtliga informanter känner dig delaktiga och upplever att de har möjlighet att vara en del i 

planering, diskussioner eller möjlighet att komma med åsikter.  

Stämningen på kommunen varierar beroende på vem man frågar då den skiljer sig från 

verksamhet till verksamhet. Den kan upplevas som lite spänd då det finns en viss återhållsamhet 

vad gäller informationsflödet från chef till medarbetare och vad som saknas är en transparens i 

olika arbeten. Sammanfattningsvis finns det ett egenansvar att bidra till en god stämning och 

det gäller att ha en positiv anda. Definitionen av bra stämning kan variera från individ till 

individ. Eftersom det är en relativt liten kommun sammanfattas stämningen som familjär och 

ömsesidig.  
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5. Analys 
5.1 Ledarskap och organisation i offentlig sektor - en balansakt 

Studien visar att ledarskapet i kommunen präglas starkt av politisk styrning och målkonflikter, 

vilket påverkar relationen mellan chefer och medarbetare.  

5.1.1 Politisk styrning 

Bilden av kommunernas multifunktionella balansakt och ledarskapets dagliga avvägning av 

motstridiga intressen bekräftades under intervjuerna. Framförallt tycks det finnas en tydlig "vi 

mot dem"-anda där de anställda riktar skarp kritik mot de styrande politikerna. Bland annat 

ifrågasattes politikernas förmåga att styra, skapa strategier och sätta upp tydliga mål för 

kommunens arbete. Samtidigt tyckte flera respondenter att politikerna gärna "blandade sig i" 

frågor som tjänstemännen tyckte var deras ansvar. 

Det är inte ovanligt att ledare i kommunal verksamhet är missnöjda med det politiska styret. Att 

ledare uppfattar politiker som kompetenslösa och dåligt insatta i kommunens verksamhet är 

vanligt förekommande (Albinsson & Arnessons, 2015). Att det finns ett missnöje med den 

politiska ledningen i en kommun kan innebära negativa konsekvenser för motivationen hos 

medarbetare och chefer. Under intervjuerna framkom att bristen på styrning och tydliga mål 

leder till att många chefer kämpar med att styra sina verksamheter. En respondent berättade att 

"var och en styr sin verksamhet som den tror att politiken vill att de ska jobba, vilket gör att det 

blir väldigt spretigt". Detta ligger i linje med den svåra balansakt för chefer som Albinsson och 

Arnesson uppmärksammat i sin forskning.  

Både McClelland (1961) och Hersey och Blanchard (1969) har poängterat vikten av att ledare 

anpassar sitt ledarskap efter olika situationer och behov. Att chefer och medarbetare i 

kommunen upplever att den politiska ledningen lägger sig i och inte skapar tydliga riktlinjer för 

verksamheten är en indikation på att politikernas ledarstil är för instruerande. I en organisation 

där medarbetarna i hög grad är självständiga, som i förvaltningarna i kommunal verksamhet, 

kan ett deltagande ledarskap ge en bättre effekt på arbetsmotivationen. Den deltagande ledaren, 

i det här fallet politikerna, bör arbeta med att sätta upp riktlinjer och fungera stödjande, men 

ska sedan låta medarbetarna själva lösa arbetsuppgifterna. Detta arbetssätt är också det som 

flera respondenter efterfrågar under intervjuerna. 

5.1.2 Ledarens roll och utmaningar i offentlig sektor 

Studien tydliggör att missnöje med den politiska ledningen bara är en av de utmaningar som 

chefer i kommuner måste hantera. Albinsson och Arnesson (2015) har uppmärksammat att 

många ledare i offentlig sektor kände stor uppgivenhet inför att de tvingas rätta sig inför beslut 

fattade av en politisk makt som de själva inte kan påverka. Som chef i kommunal verksamhet 

finns det även andra försvårande faktorer att ta hänsyn till. I mindre kommuner, som i denna 

studie, blir pressen på ledare extra stor eftersom de lätt blir lokala kändisar. Tidigare studier 

visar att många kommunala ledare kände sig rädda för att göra fel och bli uthängda, vilket 

präglar ledarskapet (Albinsson & Arnesson, 2015). Intervjuerna visade att det finns en 

medvetenhet i kommunen om att dess ringa storlek kan ha effekter på verksamheten. Någon 

respondent såg de intima relationerna som uppkommer i en liten kommun som en fördel, 

eftersom tätt samarbete möjliggjordes på ett annat sätt än i en stor kommun. Samtidigt höjde 
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andra respondenter ett varnande finger för att de nära relationerna innebar problem i 

verksamheten. Det är påtagligt att det finns en rädsla för att fatta fel beslut, vilket kan leda till 

politiska efterdyningar. Det finns också en risk att bli uthängd för sina handlingar vilket 

påverkar chefernas handlingsförmåga. Rädslan för att fatta felaktiga beslut minimerar 

möjligheten för chefer att utföra ett idealiserande eller inspirerande ledarskap. I denna typ av 

ledarskap förväntas chefen anta rollen som en stark person som inte är rädd att fatta tuffa beslut 

och ge allt för medarbetarnas bästa är starkt, vilket är starkt motivationshöjande. Det finns en 

stor möjlighet till motivationsökning hos medarbetarna i kommunen om chefernas kapacitet att 

fatta tuffa beslut ökas. 

Under intervjuerna framkom att en stram budget och strikt kontroll från chefer och ledning 

upplevs som det största hindret i verksamheten. Även hög personalomsättning och brist på 

kompetens pekas ut som försvårande faktorer. Detta stämmer överens med resultatet från 

tidigare studier av Vinberg, Romild och Landstad (2015). Tidigare studier inom vården har 

också pekat ut frekventa organisationsförändringar som den offentliga sektorns största hinder. 

Organisationsförändringar nämns inte av någon av respondenterna i denna studie, vilket kan 

bero på att den kommunala verksamheten utanför vården inte omstruktureras i lika stor 

utsträckning. Detta kan vara positivt för ledarskapet och motivationen hos medarbetarna 

eftersom omstruktureringar är en källa till stress och oro vilket leder till dålig arbetsmiljö. 

5.1.3 Relationen mellan chefer och medarbetare 

Kommunen i denna studie har inte någon uttrycklig plan för att hantera motivationsfrågor. 

Istället är det upp till varje chef att själv utforma sin verksamhet. Detta nära samarbete mellan 

ledare och medarbetare gör att ledaren förväntas anta en transformativ ledarroll där hen ska 

omfamna, engagera och leda de anställda (Burns, 1978). Det noterades dock att chefernas 

kunskaper kring motivationshöjande arbete varierade. En av de chefer som intervjuades sade 

sig arbeta motivationshöjande genom att "vara en glad prick på jobbet", ett beteende som 

knappast räcker för att höja medarbetarnas motivation (Burns, 1978, Bass 1985). En annan chef 

poängterade vikten av att bry sig, visa personligt intresse och ta sig tid för samt att tro på 

medarbetarna när de inte själva gör det. Detta är ett individualiserat anpassande transformativt 

ledarskap som mycket väl kan verka motivationshöjande (Bass, 1985).  

Att kunskapen om motivationshöjande arbete varierar, samtidigt som officiella riktlinjer kring 

motivationsarbete saknas, är oroväckande. För medarbetarna i kommunen innebär detta att 

vissa enheter kan komma att inneha en mycket hög motivationsnivå, medan andra kan lida av 

stora brister och problem. I förlängningen kan detta leda till ökade "vi mot dem"-känslor och 

problem med samarbetet mellan enheter inom organisationen. För att undvika detta är det av 

stor vikt att kommunen ökar kunskapen kring motivationsarbete hos cheferna. Det är av stor 

vikt att kommunen tar fram styrdokument för hur motivationsarbetet ska bedrivas inom 

kommunen. Både för att underlätta för ledarna, men också för att garantera att alla medarbetare 

får ta del av samma motivationshöjande insatser. 

För att ett transformativt ledarskap ska fungera motivationshöjande krävs att det finns en 

samstämmighet mellan ledning och medarbetare (Bass, 1985). Under intervjuerna uppgav sig 

medarbetarna bli motiverade genom beteenden som skapade god stämning på arbetsplatsen 

vilket alla typer av transformativt ledarskap gör. Lyhördhet, tydlighet och nyfikenhet från 
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chefernas sida stod högt upp på medarbetarnas önskelistor, vilket tyder på att det är helt rätt att 

arbeta med individualiserat anpassande ledarskap i kommunen. Fler medarbetare efterfrågar 

också fler interna mål och gemensamma aktiviteter, vilket tyder på att ledarskap baserat på 

inspirerande motivation skulle fungera bra i verksamheten (Ibid). 

En problemfaktor i tidigare motivationsstudier i offentlig sektor var att ledning och medarbetare 

hade olika bilder av arbetets utmaningar. Detta ledde till missnöje, oro och sänkt motivation 

hos de anställda (Vinberg, Romild & Landstad, 2015). Det blev tydligt att kommunen i den här 

studien inte led av samma klara diskrepans mellan medarbetare och ledning. Detta är inte helt 

oväntat. Vinberg, Romild och Landstad (2015) fokuserade på medarbetare inom vård och skola. 

Vårdanställda är särskilt utsatta eftersom deras arbete ofta präglas av tunga fysiska 

arbetsuppgifter och en tuff psykisk arbetsmiljö. Vinberg, Romild och Landstad 

uppmärksammade att hög stressnivå, hög arbetsbelastning och höga krav i förhållande till 

kompetens präglade arbetsmiljön i de organisationer som de studerade. I den här studie nämner 

ingen av respondenterna någon av dessa faktorer. Den slutsats som kan dras är att kommunal 

verksamhet utanför vård och skola har andra utmaningar att hantera än den relativt väl studerade 

omsorgssektorn. Det bör därför vara av stort intresse att i framtiden göra fler studier av den 

offentliga sektorns ledarskap, motivation och arbetsmiljö, utöver de som redan gjorts inom vård 

och skola. 

5.1.4 Förtroende som motivationsfaktor 

Av respondenterna i den här studien svarade hälften att de hade ett starkt förtroende för 

ledningen. Samtliga respondenter upplevde att de trodde att deras ledare och chefer litade på 

dem. Tillit och förtroende är grundläggande motivationsfaktorer och det är enormt viktigt att 

kommunen och ledningen aktivt arbetar med förtroendefrågor. Både Maslows (1954) och 

Herzbergs (1959) forskning visar att en organisation där ett grundläggande förtroende mellan 

ledning och medarbetare saknas inte kan implementera andra motivationshöjande insatser. Det 

är därför positivt att medarbetarna i kommunen i stor grad känner förtroende för cheferna. Det 

är ändå värt att notera att hälften av medarbetarna känner vissa reservationer mot ledningen. 

Att just transparens och likabehandling pekas ut som ett problem är extra intressant eftersom 

tidigare studier av Albinsson och Arnesson (2015) visar att just transparens och likabehandling 

är frågor som även kommunmedborgare ofta värderar och som kommuner därför ofta har högt 

upp på sina agendor. Därför rekommenderas att kommunen ser över hur den arbetar med dessa 

frågor.  

5.2 Kommunikation - en viktig motivationsfaktor 

Kommunikationsarbetet i kommunen fungerar över lag tillfredsställande, men det finns 

motivationsvinster att göra genom att förbättra arbetet med likabehandling, transparens och 

tillit. 

5.2.1 Intern kommunikation som motivationsfaktor 

Studien visar att medarbetarna hyser delade meningar kring kommunikationen i kommunen. 

Kommunikativ förmåga är en grundläggande och absolut nödvändig färdighet för en god ledare 

(Bowman & Targowski 1987). Att den interna kommunikationen bitvis vacklar är en fråga som 

bör tas på allvar. Kommunikation är starkt motivationshöjande och att arbeta med att stärka 

ledarnas kommunikativa förmåga kommer därför att också att få motivationshöjande effekter. 
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Mikkelson, York och Arritola (2015) fann i sin studie att så mycket som 25 % av medarbetarnas 

motivation är direkt kopplad till den kommunikation som utövas av den närmaste chefen. 

Speciellt viktigt är det att motverka kommunikation som uppfattas som diktatorisk, ensidig eller 

kontrollerande. 

Ledaren måste anpassa sin kommunikation efter varje medarbetares behov. God 

anpassningsförmåga leder ofta till ökande effektivitet och ökade motivation. Även förtroende, 

vilja att vara en del av organisationen och den allmänna trivseln påverkas positivt av god 

kommunikation (Mikkelson, York & Arritola, 2015). Anpassningsgraden av kommunikativ 

förmåga är svår att mäta. Eftersom kommunikation inte bara syftar till att förmedla budskap, 

utan även att precisera förväntningar och ge feedback så undersöktes ledarens förmåga att 

anpassa sin ledarstil genom att fråga de anställda om de känner att de presterar det som chefen 

förväntar sig av dem. Samtliga respondenter upplevde att de uppfyllde förväntningarna. Fyra 

av dessa erhöll regelbunden återkoppling och tydlig positiv feedback från sina närmaste chefer. 

En person saknade verbal återkoppling, men tyckte att chefens handlingar istället visade att hen 

gjorde sitt jobb. Den sista respondenten tyckte själv att hen gjorde sitt jobb, men hade svårt att 

få återkoppling från chefen och påpekade att chefen i fråga vad otydlig i sin kommunikation 

kring vad som förväntades. Detta tyder på att kommunikationen kring prestationer och krav 

tycks fungera bättre än den övergripande kommunikationen i verksamheten. Chefernas förmåga 

att anpassa sig efter medarbetarna fungerar tillfredsställande, vilket är positivt för motivationen. 

5.2.2 Tvåvägskommunikation och medbestämmande 

Medarbetarna i studien var generellt nöjda med möjligheten till dialog med sina chefer. 

Däremot växte missnöjet med ledningen högre upp i kommunens hierarki. Detta kan delvis bero 

på den speciella situation som ledare i offentlig verksamhet utsätts för. Ledare högt upp i 

hierarkin har en svår balansgång att övervinna när de ska uppfylla krav och förväntningar från 

medarbetare, politiker och kommunmedborgare (Albinsson & Arnesson, 2015). Kanske kan 

detta, i kombination med den uppgivenhet som många ledare inom kommuner säger sig uppleva 

på grund av att de styrs av politiska beslut som de inte kan påverka, leda till att ledare högt upp 

i hierarkin inte är intresserade av eller har förmåga att ta in synpunkter från medarbetarna. Detta 

kan ha motivationsdämpande effekter eftersom ensidig och diktatorisk kommunikation är 

mycket negativt enligt Mikkelson, York och Arritola (2015).  

Hos medarbetarna längre ner i kommunens hierarki uppmärksammas en medvetenhet kring 

behovet av dialog. En respondent berättar att situationen i kommunen varit mycket sämre 

tidigare, men att den förbättrats de senaste åren. Kommunen har satt in ett antal åtgärder för att 

uppmuntra till kommunikation. Exempelvis har många chefer något som kallas "drop in" varje 

måndag. Då är medarbetare välkomna på obokade samtal för att diskutera allt mellan himmel 

och jord. Detta uppskattas av både medarbetare och chefer. En oroväckande faktor som nämns 

under intervjuerna är att många medarbetare upplever att det finns skillnader i hur medarbetare 

behandlas av ledningen. Detta sänker förtroendet mellan chefer och medarbetare, vilket 

påverkar motivationen. Flera respondenter säger att allas röster inte värderas lika och att chefer 

favoriserar åsikter som kommer från vissa personer. Det bör understrykas att det finns stora 

motivationsvinster för kommunen att göra genom att arbeta mer med likabehandling, 

transparens och tillit. 
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5.3 Medarbetarnas hälsa kopplat till motivationsfaktorer  

Studien visar att brister i ledarskapet, stress och avsaknaden av ett kontinuerligt hälsoarbete 

har motivationsdämpande effekter i kommunen. 

5.3.1 Ledarskapets inverkan på medarbetarnas hälsa 

Under intervjuerna framkom att ett visst mått av osäkert ledarskap finns inom vissa 

verksamheten inom kommunen. Det förekommer att medarbetarna känner en viss distans till 

sin chef. Detta går i linje med Hersey och Blanchard (1969) teori om fyra typer av ledarskap: 

rådgivande, instruerande, deltagande och delegerande. Eftersom detta inte tycks vara ett 

generellt problem i organisationen är det snarare som ett tecken på bristande ledarskap hos vissa 

chefer. En förklaring till att medarbetare upplever denna känsla kan vara att medarbetaren är i 

behov av ytterligare stöd. Bristande stöd är vara en bidragande faktor till upplevd ohälsa, vilket 

är motivationssänkande. Enligt Lindberg och Vingård (2012) är upplevd ohälsa och dålig 

arbetsmiljö en stark orsak till att motivationen på arbetsplatsen sjunker. Detta gör hälsa till en 

fortsatt högaktuell faktor inom motivationsforskningen (Ibid). 

I linje med den information som framkom under intervjuerna beskriver Winroth och Rydqvist 

(2008) att god hälsa är en individuell upplevelse, beroende av bland annat tidigare erfarenheter. 

För en medarbetare handlade det om att känna existentiell trygghet i form av social gemenskap, 

medan det för en annan medarbetare kunde handla om möjligheten till friskvård. Tydlighet 

fanns i att det skiljer sig från individ till individ. Kommunen i denna studie erbjuder 

medarbetarna möjlighet till gemensam frukost och eftermiddagskaffe för att skapa en social 

gemenskap. Det ligger ett visst egenansvar i att närvara vid dessa tillfällen, men det är också 

viktigt att ansvarig chef försöker motivera sina anställda till att närvara vid dessa tillfällen. 

Under intervjuerna upplevdes att vissa respondenter ibland avstår från dessa sociala 

sammankomster för att de har mycket som skall bli gjort. Detta går i linje med Vinberg, Romild 

och Landstads (2015) studie av motivation inom vård och skola i offentlig regi. Studien visade 

att medarbetarna i hög grad kände oro över att klara sina arbetsuppgifter vilket bland annat 

ledde till att medarbetarna inte kände att de kunde ta raster. Grunden för en god hälsa bygger 

på en balanserad tillvaro och präglas av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

vilket tidigare uppmärksammat av Världshälsoorganisationen (u.å.).  

Även Nutbeam och Bauman (2006) beskriver att en viktig utgångspunkt i ledarens jobb med 

hälsopromotion är att se hela människan. Fysiska, mentala och sociala aspekter måste integreras 

i organisationen. De tydliggör också att även om ledaren är en nyckelperson i arbetet med hälsa 

och hälsopromotion så vilar ett stort ansvar på medarbetarna, vilket intervjuerna tyder på att 

medarbetarna inte har någon förståelse för. De vill gärna lägga över allt ansvar på bristande 

hälsa på ledningen. Kommunen kan därför öka motivationen genom att uppmuntra 

medarbetarna till att ta ansvar både för sin egen och kollegornas hälsa. På samma sätt är arbetet 

med att skapa en trivsam arbetsmiljö en uppgift som tillfaller hela organisationen. 

Arbetsgivaren förväntas ta hänsyn till de samhälls- och livsvillkor varje enskild individ har. 

Studien visar att ett bra chefskap kan vara oerhört bidragande i dessa situationer. Av denna 

anledning är det viktigt att en chef inte har för många medarbetare. Mindre arbetsgrupper är 

bättre eftersom det gör det möjligt för chefen att uppmärksamma och ha kännedom om 
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medarbetarnas behov, både privat och i yrkeslivet. Denna typ av transformativt ledarskap är 

starkt motivationshöjande (Bass, 1985). 

5.3.2 Kommunens arbete med hälsopromotion  

Kommunen i studien saknar ett fungerande och kontinuerligt hälsofrämjande arbete. Idag är det 

tyvärr vanligt förekommande, trots att många är väl insatt i riskerna med ohälsa och 

motivationsbrist (Husu, 2015). Individens egna levnadsvanor är en påverkande faktor och det 

har kommunen understödja genom att erbjuda två hälsofrämjande föreläsningar under ett års 

tid. Det hälsofrämjande arbetat har dock saknat kontinuitet. Det är en friskfaktor att ge sina 

medarbetare förutsättningar att utvecklas i sitt arbetsliv. Samtidigt är det också viktigt inte lägga 

all vikt vid arbetsmiljön. Medarbetarnas hälsa på fritiden påverkar också det övergripande 

hälsoläget. Kommunen har tidigare erbjudit friskvårdsbidrag, men detta är nu borttaget. Det är 

oklart om kommunen har gjort någon utvärdering efter förändringarna i det hälsofrämjande 

arbetet för att se vilka effekter det gett på hälsan och motivationen.  

Att mäta hälsa är inte enkelt och det gäller att skilja på organisationshälsa, relationshälsa och 

individhälsa. Denna studie visar att det finns en medvetenhet om kopplingen mellan hälsa, 

motivation och ledarskap i kommunen. Detta har lett till utvecklingen av så kallade 

hälsofrämjande arbetsplatser där ett systematiskt och målmedvetet arbete med hälsa är 

implementerat. Syftet är att minimera riskerna för ohälsa genom att investera pengar, kraft och 

engagemang i hälsofrämjande arbete. I förlängningen kan detta fungera som en 

motivationshöjande faktor (Lindberg & Vingård, 2012).  

5.3.3 Krav och kontroll i relation till medarbetarnas hälsa  

Medarbetarna i kommunen känner sig i hög grad delaktiga i verksamheten. Detta innebär att 

medarbetarens kontrollnivå är tillfredsställande. Samtidigt visar respondenternas upplevelse av 

tidspress, bristande resurser och bristande kompetens på att organisationen också präglas av 

höga krav. En verksamhet med hög kontroll och höga krav ger stor möjlighet till personlig 

utveckling och upplevd tillfredsställelse, men skapar också negativ spänning, dålig arbetsmiljö 

och hög sjukfrånvaro (Karasek & Theorell 1990). En balans mellan höga krav och hög kontroll 

är mycket motivationsgenererande, men också slitsam i längden. Det är av vikt att kommunen 

ser till att medarbetarnas arbetsuppgifter är utmanande, men inte överväldigande och att de vägs 

upp med ansvar och erkännande. 

Medarbetarna uppgav under intervjuerna att de i viss grad känner stress över sin arbetssituation. 

Ett visst mått av vardaglig stress får somliga att prestera bättre vilket i sin tur är en bidragande 

faktor till ökad motivation. Chefer och ledare behöver noga följa upp stressnivån i 

organisationen för att se att den inte blir överväldigande och skadlig, vilket kan leda till 

försämrad hälsa. Stress är sedan tidigare en väl studerad faktor inom offentlig sektor. Vinberg, 

Romild och Landstad (2015) beskriver att anställda inom offentlig sektor ofta har för höga 

mentala krav i form av stress. I kombination med hög arbetsbelastning och höga krav i 

förhållande till kompetens har detta en stark negativ inverkan på deras mentala hälsa och 

motivation. 
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6. Slutsats 
I denna studie har vi studerat vilka faktorer som påverkar medarbetarnas motivation i den 

offentliga verksamheten. För att besvara frågan har vi undersökt hur motivationen hos 

medarbetare i offentlig sektor ser ut och vilka insatser som offentlig sektor borde arbeta med 

för att höja motivationen. 

Genom kvalitativa intervjuer med chefer och medarbetare inom offentlig sektor fann vi att 

motivationen inom offentlig sektor har rum för förbättringar. I vår studerade kommun fanns 

brister i det grundläggande förtroendet mellan chefer och medarbetare på grund av bristande 

transparens och brister i likabehandlingen av medarbetarna. Om inte dessa problem åtgärdas 

kommer det att bli mycket svårt för kommunen att vidareutveckla sitt motivationsarbete. Vi 

fann även att det finns brister i ledarnas förmåga att kommunicera med medarbetarna, vilket 

kan vara starkt motivationshämmande. Vissa chefer besatt mycket god kommunikativ förmåga, 

medan andra var sämre. Problemen i kommunikationen blev tydligare ju högre upp i 

kommunens hierarki vi kom, vilket kan ha starka negativa effekter på medarbetarnas 

motivation. 

Kommunen vi studerade hade ingen officiell plan för att jobba med motivation. Det var istället 

upp till varje ledare att själv utforma motivationshöjande insatser på bästa tänkbara sätt. Tyvärr 

visade vår studie att kunskapen om vilket ledarskapsbeteende som ökar motivationen var 

blandat. Vissa chefer hade goda kunskaper i exempelvis transformativt ledarskap, vilket enligt 

tidigare forskning ger goda effekter på motivationen hos de anställda. Förutom grundläggande 

åtgärder som ökad transparens och bättre likabehandling efterlyste flera anställda större 

lyhördhet, förståelse och intresse från cheferna, samt fler interna mål och aktiviteter för att höja 

motivationen. Kommunen har gjort vissa åtgärder för att öka motivationen, exempelvis finns 

relativt bra möjligheter för medarbetarna att på ett spontant och informellt sätt kommunicera 

med sina chefer, vilket är mycket bra. Det finns ändå ett önskemål från medarbetarna om fler 

aktiviteter i form av exempelvis utbildningar och informella aktiviteter utanför arbetstid. Flera 

av dessa synpunkter skulle vara relativt lätta att införa i kommunen, utan stora ekonomiska 

kostnader som följd.  

Slutligen kan vi inte låta bli att nämna något om de speciella förutsättningar som präglar 

offentlig sektor och som i våra ögon gör den så viktig och intressant att studera. Precis som 

tidigare studier av Albinsson och Arnesson (2015) och Vinberg, Romild, och Landstad (2015) 

visade så har offentliga verksamheter en hel del unika utmaningar att möta. Bland annat är 

kommunens politiska styrning ofta en frustrationsfaktor för många ledare i offentlig 

verksamhet, vilket även märktes i vår studie. Många chefer känner sig bakbundna av att tvingas 

rätta sig efter politiska beslut som de själva inte kan påverka. Kanske går detta att koppla ihop 

med det ointresse för medarbetarnas åsikter som många upplever finns i kommunen. Den höga 

ledningen är så upptagna med att tackla förväntningar och krav från politiker och 

kommunmedborgare att det helt enkelt inte finns rum för krav och förväntningar från 

medarbetare längre ned i organisationen. Vår studie visade resultat som på många sätt stämde 

överens med de tidigare studier som gjort inom offentlig sektor, men med en del undantag. 

Bland annat sade sig medarbetare i kommunen inte alls påverkas av omorganiseringar, vilket 

tidigare uppmärksammats som ett stort hinder för medarbetare inom vård och skola. 
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Kommunens medarbetare kände också att ledarna i kommunen visade en stor förståelse för 

dem, vilket studier inom vård och skola inte visat på. Utifrån detta tycker vi att det finns ett 

stort värde i vår studie eftersom den presenterar resultat från ett område av offentlig sektor som 

tidigare inte studerats särskilt ingående. 

Sammanfattningsvis har vi funnit att det finns en hel rad faktorer som påverkar motivationen i 

den offentliga verksamheten. I vår studerade kommun fann vi en stark vilja att arbeta mer med 

motivationshöjande insatser, både hos chefer och medarbetare. Flera medarbetare hade många 

förslag och önskemål för hur motivationsarbetet inom kommunen kunde förbättras. Det tycks 

finnas en vilja att stärka samarbetet mellan chefer och medarbetare inom kommunen och många 

medarbetare efterlyser utbildningar och informella aktiviteter som kan svetsa samman 

arbetslagen. Innan dessa kan sättas i verket behöver kommunen komma till rätta med 

grundläggande brister inom organisationen. Flera medarbetare känner en oro över kommunens 

transparens och likabehandling, två faktorer som kan få starka motivationsdämpande effekter i 

form av rubbat förtroende och minskande förståelse om de inte åtgärdas. 

Vi anser att syftet i vår studie, att studera medarbetarnas motivation i offentlig sektor, har 

uppfyllts i detta arbete. Genom att studera ledarskap, kommunikation, hälsa och organisation i 

en kommun har vi sett hur frågor som politisk styrning, brist på tydliga riktlinjer för 

verksamheten, utsatthet, brist på resurser och stark kontroll påverkar ledarna i offentlig sektor. 

Samtidigt som ledarna utsätts för exceptionell press förväntas de också, helt utan officiella 

riktlinjer, ta ansvar för motivationshöjande insatser hos medarbetarna, trots att många ledare 

saknar kunskap om hur sådana insatser kan utformas. 

6.1 Reflektion över studiens genomförande 

Vårt arbete har genomförts i form av en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer har som främsta syfte att fungera tolkande och skapa förståelse. Genom att 

implementera drag från fallstudien i vårt arbetssätt tycker vi ändå att det till viss del går att få 

förståelse för vilka faktorer som påverkar motivation i kommuner och offentlig sektor, trots att 

vi bara studerat en enda kommun. 

Vi tycker att valet av en kvalitativ fallstudie varit bra, då vårt syfte främst varit att undersöka 

och skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar motivation i offentlig verksamhet. Vi 

tycker också att vårt breda urval av respondenter har bidragit med ett djup till vår studie. Genom 

att dessutom inspireras av grundad teori och arbeta med empirisk och teoretisk mättnad tycker 

vi att vi har försäkrat oss om kvalitén i vår studie. Det finns alltid en risk med att jobba med 

kvalitativa intervjuer och få respondenter. Möjligheten att valet av sex andra respondenter hade 

gett en annan bild av kommunens motivationsarbete finns. Med detta i åtanke är det viktigt att 

minnas att en kvalitativ studies främsta syfte inte är objektiv reabilitet eller validitet, utan 

tillförlitlighet och överförbarhet. 

En av förtjänsterna med vår studie är att den genom intervjuer med relativt få respondenter ändå 

ger en omfattande bild av kommuners motivationsarbete. Vi tycker att vår studie fångat upp 

flera faktorer som präglar kommunalt och offentligt motivationsarbete, vilket gör att den är 

intressant, inte bara för vår studerade kommun, utan även för andra aktörer inom offentlig 

verksamhet. Vi tycker att vi genom vår studie visat på att det finns ett behov av ytterligare 
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studier inom kommunal verksamhet, utanför vård och skola, och hoppas att vår studie ska 

inspirera andra forskare att fortsätta studera ledarskap och motivation inom offentlig sektor. 

Vår studie begränsas av den snäva tidsram som detta arbete genomfört under. Om mer tid hade 

funnits hade det varit intressant att studera ett ökat antal respondenter, alternativt att genomföra 

samma studier inom flera kommuner för att se om det gick att hitta några likheter eller 

skillnader. 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Under arbetet med denna studie har vi blivit övertygade om att motivation och ledarskap inom 

offentlig sektor och framförallt kommunal verksamhet är något som är mycket intressant att 

studera i framtiden. Framförallt är det den relativt lilla mängden forskning i ämnet och den 

offentliga sektorns speciella förutsättningar som gör att ämnet känns angeläget att studera 

vidare. Vi vill uppmuntra framtida forskare att speciellt intressera sig för verksamheten inom 

kommuner, exklusive vård och skola, eftersom detta är en miljö som få tidigare forskat kring. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du arbetat inom kommunen? 

Var finns du i organisationen?  

Hälsa 

Finns det några hälsofrämjande insatser inom företaget idag? Gemensamma aktiviteter? 

Finns det situationer där du upplever att du inte gjort ett tillfredsställande jobb? 

Känner du stress över din arbetssituation? 

Känner du att du har möjlighet att vara delaktig i exempelvis planering, diskussioner eller 

åsikter?  

Organisation 

Hur är stämningen inom organisationen? 

Hur många anställda är ni inom den verksamheten du är placerad på? Hur många chefer 

respektive medarbetare? 

Kommunikation  

Hur fungerar kommunikationen på arbetsplatsen? 

Känner du att du presterar det som din chef förväntar sig? 

Hur upplever du möjligheten för medarbetare i organisationen att få sin röst hörd av 

chef/ledningen?  

Ledarskap 

Du förväntas hantera krav och förväntningar från politiker, ledning och medborgare. Upplever 

du att det finns en obalans här? Hur hanterar du att stå mitt emellan? 

Vilka hinder och möjligheter upplever du existerar i arbetet? 

Vad görs för att motivera dina medarbetare? 

Känner du att ledaren är bra på att motivera sin personal? 

Vad tycker du ledningen kunde gjort annorlunda? 

Upplever du att det finns någon skillnad mellan medarbetarnas bild av motivationen och 

ledningens?  

Upplever du att du har förtroende för ledningen? 

Har ledningen förtroende för dig?  
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
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Bilaga 3 – Samtycke   
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