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Abstract 

Title: Do employees get the motivation they need? A motivation study at the Swedish 

International Cooperation Agency (Sida) 
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Supervisor: Jurek Millak 
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Purpose: To examine if the management of the public sector organization Sida actively work 

with how to motivate their employees. We also examine which factors of motivation 

dominate amongst the employees.  

Method: A case study with a qualitative approach was conducted, using semi structured 

interviews and a survey to gather data. By connecting motivation theories with collected data, 

we analysed the results to find similarities, differences and relations between them.  

Theory: The study is based on motivation theories and other contributing research.   

Conclusions: The study shows that management actively work with how to motivate their 

employees. But the employees are not aware of how management work with motivation. The 

majority of the motivation factors are highly valued, but the dominating factors are personal 

growth, stimulating work assignments and the ability to know the results of their work.  

Key words: Motivation, motivation factors, management, employees, public sector and case 

study.  

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 

Titel: Får anställda den motivation de behöver? En studie om motivation på organisationen 

Sida.  

Nivå: C-uppsats inom ämnet Företagsekonomi 

Författare: Clare Nordenson och Moa Pettersson 

Handledare: Jurek Millak 

Datum: 2015 - Juni 

Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka om ledningen på den offentliga myndigheten Sida 

arbetar aktivt med att motivera sina anställda. Vidare vill vi undersöka vilka faktorer som 

faktiskt motiverar de anställda.  

 

Metod: Uppsatsen använder fallstudie som metod och fokuserar på en kvalitativ ansats. 

Datainsamling sker i form av semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning. Utifrån 

den teoretiska referensramen analyseras empirin för att finna likheter, skillnader och samband 

som sedan presenteras i analysen.  

Teori: Motivationsteorier och annan forskning har legat till grund för studien.   

Slutsatser: Studien visar att de anställda inte är medvetna om hur ledningen arbetar med 

motivation, även om ledningen anser att dem aktivt arbetar med att motivera dem. Majoriteten 

av motivationsfaktorerna värderas högt, men de dominerande motivationsfaktorerna är 

personlig utveckling, stimulerande arbetsuppgifter och resultatuppföljning.  

Nyckelord: Motivation, motivationsfaktorer, ledning, anställda, offentlig sektor och 

fallstudie.  
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1. Inledning 

 

 

Denna uppsats inleds med en bakgrund som börjar med att förklara vad motivation är och 

varför det är viktigt för ledare att förmedla motivation till sina medarbetare. Därefter 

beskrivs olika yttre och inre motivationsfaktorer samt vilka motivationsdrivkrafter den 

offentliga sektorn och den privata sektorn har. Bakgrunden följs av en problemformulering 

som sedan följs av syftet med studien och dess avgränsningar.  

 

 

1.1 Problembakgrund 

”Motivation är konsten att få människor att göra det du vill att de ska göra för att de vill göra 

det” - Dwight David Eisenhower (1890-1969) 

 

Vad är det som motiverar människor till att vara effektiva och produktiva i sitt arbete? En 

fråga som anses ha många olika svar. År 1911 förespråkade Frederick Winslow Taylor 

Scientific Management där arbetsuppgifter standardiserades och anställda utförde samma 

uppgift hela tiden, och där lönen ansågs vara den största drivkraften. Som en slags motpol 

utvecklades Human Relation år 1924, vilket anses ha sin grund i Hawthorne-studierna på 

General Electrics fabriker i Chicago. I dessa studier upptäcktes att medarbetare arbetade bättre 

om de fick uppskattning för sitt arbete och blev sedda av ledningen. Det vill säga att även de 

psykologiska behoven spelade roll för hur effektiva de anställda var (Bruce & Nyland, 2011) 

 

Idag ställs många krav på den enskilde arbetaren och därför är det extra viktigt att motivera 

denne för att hålla den fulla potentialen uppe. Det är därför av största betydelse för ett företags 

ledning att de anställda är motiverade. En anställd som är motiverad utför sina arbetsuppgifter 

med rätt kvalitet och inom rätt tid. Som ledare är det därför viktigt att ta hänsyn till de 

motivationsfaktorer som kan tillfredsställa medarbetarens inre och yttre drivkrafter samt 

behov för att höja nöjdhetsgraden som sedan kan påverka motivationsgraden positivt (Vroom, 

1995). Det finns många olika motivationsfaktorer på arbetsplatser där vissa delar upp 

motivationsfaktorerna i inre och yttre faktorer. Yttre motivationsfaktorer kan vara ekonomiska 

incitament, såsom hög lön och bonusar. De inre faktorerna kan vara att du får erkännande av 

dina arbetsuppgifter genom exempelvis ökat ansvar eller befordran (Frey & Osterloh, 2002). 
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Ryan och Deci (2003) menar att dessa inre och yttre motivationsfaktorer är viktiga för att 

uppnå en så hög effektivitet som möjligt, samt för att öka medarbetarens potential och 

produktivitet.   

 

Studier visar att det finns skillnader i motivation beroende på om en person arbetar inom 

privat eller offentlig sektor. Offentligt anställda tenderar att prioritera inre motivation, såsom 

anställningstrygghet, före ekonomisk motivation i form av exempelvis högre lön (Frank & 

Lewis, 2004). Crewson (1995) menar istället att privat anställda motiveras mest genom yttre 

motivation där exempelvis ekonomisk ersättning är viktigt. 

 

Forskning inom motivation ger ofta olika resultat när det gäller vad som faktiskt motiverar 

personer som arbetar inom offentlig sektor. Anledningar till att resultaten varierar kan bero på 

vilka variabler som motivationsfaktorerna jämförs med. En sådan variabel är hierarkisk 

position, vilket kan vara mer avgörande för vilka motivationsfaktorer som dominerar än om 

en person arbetar inom privat eller offentlig sektor. Anställda på högre positioner inom 

offentlig sektor tenderar att motiveras av samma faktorer som privat anställda, så som högt 

engagemang, hög tillfredställelse och att den anställde faktiskt får ut det den vill av arbetet. 

Arbetsuppgifter är en annan variabel som påverkar motivationsfaktorerna mer än vilken 

sektor den anställde arbetar inom. Arbetsuppgifter kopplas till inre motivation, så som 

självförverkligande och ansvarsmöjligheter. Motivation i form av lön är dock en variabel som 

kan påverkas av vilken sektor den anställde arbetar inom (Van den Broeck & Buelens, 2007).  

 

En organisations överlevnad och framgång anses av många ligga delvis på de anställdas 

beteenden och prestationer. Ett sätt att motivera de anställda är att använda sig av 

Commitment based HR (Human Resource), vilket lägger vikt vid att anställda har ett 

ömsesidigt långsiktigt förhållande mellan varandra. De anställda delar sin kunskap med 

varandra och verkar i första hand för organisationens intresse och inte efter eget intresse. En 

fungerande motiverad arbetsgrupp bidrar till högpresterat arbete inom organisationen, vilket i 

sin tur leder till att organisationen kan överleva och nå framgång i form av vinster och tillväxt. 

Detta skulle kunna innebära att privata organisationer kan mätas genom anställdas 

prestationer och hur framgångsrik organisationen är (Collins & Smith, 2006).  

 

I vissa organisationer inom offentlig verksamhet där verksamheten finansieras av statliga 

medel kan prestationer inte alltid mätas med hjälp av att se på vinster och tillväxt, vilket kan 
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göra det svårt att utvinna vad som egentligen produceras (Diewert, 2011). Det argumenteras 

för att offentlig verksamhet i grunden inte är många olika organisationer utan från början varit 

en slags arena. De administrativa reformer som införts löpande under de senaste årtiondena 

skulle vara ett försök till att få offentlig verksamhet att organisera sig. Det skapas en 

företagskultur och hierarkier i försök att bryta ner verksamheten i mindre beståndsdelar för att 

kunna revidera och mäta vilka resultat den offentliga verksamheten faktiskt gör (Brunsson & 

Sahlin-Andersson, 2000).  

 

Enkätundersökningar gjorda inom industribranschen vid flera tillfällen under perioden 1946 

till 1986 visade att det finns skillnader i vad anställda anser motiverar dem och vad cheferna 

tror motiverar de anställda. Chefer tror att lönen är absolut viktigast medan anställda ofta 

anser att ett intressant arbete är viktigare (Kovach, 1987). Jurkiewicz och Massey (1997) 

menar att en motiverad arbetare presterar bättre och det är därför viktigt att den anställde får 

den motivation den behöver för att göra ett bra arbete. Vidare är det även viktigt att chefer och 

anställda kan kommunicera med varandra kring motivation och vad chefen kan bidra med för 

att hålla motivationen uppe hos den anställde. Om en chef kan mäta vad som motiverar sina 

anställda, ju mer effektiv kommer denne vara på att förbättra prestationer och öka 

produktiviteten hos de anställda. I förlängning kan det bidra till ökad mätbarhet för 

organisationer inom den offentliga sektorn. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att motivation är viktigt för att få anställda att prestera bra. 

Motivation kan komma inifrån arbetaren och grunda sig i faktorer som den själv kan påverka. 

Andra faktorer kan en chef påverka genom att lyssna och förmedla de verktyg den anställde 

behöver för att bli motiverad. Det finns skillnader i motivation för offentlig och privat sektor, 

det är dock skilda meningar när det gäller vad som främst motiverar människor inom offentlig 

sektor. Med ovanstående bakgrund blir det därför intressant att studera de anställdas 

motivation på organisationen Sida, som verkar inom den offentliga sektorn, för att se hur 

forskningen förhåller sig till verkligheten.   

 

1.2 Problemformulering 

 

- Vilka motivationsfaktorer är det som motiverar de anställda på Sida?  

- Arbetar ledningen på Sida aktivt med att motivera sina anställda? 
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1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka om ledningen på en organisation inom offentlig sektor 

arbetar aktivt med att motivera sina anställda. Vidare vill vi undersöka vilka faktorer som 

faktiskt motiverar de anställda.  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas genom att endast fokusera på att undersöka den offentliga sektorn. Vidare 

avgränsas studien genom att endast undersöka organisationen Sida. Eftersom Sida är en stor 

organisation med många olika avdelningar och många anställda kan flera yrkesroller fångas 

upp även om studien bara omfattar en organisation. Vi valde att undersöka den del av 

organisationens medarbetare som arbetar på kontoret i Stockholm och som har samma 

förutsättningar till närhet i kontakt med ledningen och kollegorna.  
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2. Teoretisk referensram 

 

 

Här presenteras de teorier och tidigare forskning som ligger till grund för uppsatsens 

referensram. Teorier och tidigare forsknings relevans för uppsatsen kommer att utvecklas för 

att ge en övergripande bild av kopplingen mellan dessa. 
 

 

2.1 Maslow’s Behovshierarki (1943) 

Inom samhällsvetenskapen, så som psykologi och sociologi, används Maslow’s 

behovshierarki som ett sätt att beskriva vilka behov människor har. Det handlar om vad som 

driver människor och hur de prioriterar sina behov. Grunden i modellen är en trappa där det 

nedersta steget måste vara uppfyllt för att människan ska kunna komma upp till nästa steg 

(Maslow, 1943). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Maslow’s behovshierarki Källa: skapad efter Maslow’s artikel (1943). 

 

På nedersta steget finner vi fysiologiska behov, så som luft, mat och vatten. Om detta steg inte 

är uppfyllt kommer människan gå in ett överlevnadstillstånd där det primära är att få detta 

uppfyllt. Om det nedersta steget är tillfredsställt kommer nya behov växa fram. Nästa steg 

handlar om trygghetsbehov, vilket innebär att människan behöver känna sig trygg, säker och 

att denne har en stabil grund att stå på. En otrygg hemmiljö där exempelvis våld förekommer 

kan var en orsak till att trygghetsbehovet inte kan uppfyllas. Om de två första stegen är 
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någorlunda uppfyllda kan människan komma till nästa steg, vilket handlar om gemenskap: 

samhörighet och att känna sig älskad samt ha vänner och känna tillhörighet. Det fjärde steget 

handlar om behovet av självkänsla och uppskattning, att känna sig sedd, få bekräftelse och 

känna sig betydelsefull. En avsaknad av detta kan skapa en känsla av hjälplöshet och 

underlägsenhet. När dessa fyra första steg är uppfyllda uppstår ofta en känsla av att vilja något 

mer i sitt liv. Här kommer det femte och sista steget in som benämns självförverkligande. Här 

handlar det om att nå sin fulla potential och utvecklas som människa. Detta kan göras genom 

att exempelvis engagera sig i studier eller ägna sig åt välgörenhet. Olika människor har olika 

sätt att självförverkliga sig på. En människa kan vara på femte steget i hierarkin, men på 

grund av exempelvis sjukdom, hamna längre ner. Då måste denna sjukdom hanteras och botas 

eller personen måste finna ett sätt att leva med den innan han eller hon återigen kan komma 

upp på de högre stegen igen (Maslow, 1943). 

 

Inom organisationsforskning utvecklade Maslow och andra forskare behovshierarkin för att 

motsvara vad som motiverar anställda. På första steget finner vi lönen; om en anställd inte 

anser att den får tillräckligt betalt för sitt arbete kommer tid spenderas till att fundera på detta. 

Nästa steg är trygghet på arbetet och att arbetsmiljön är säker. Tredje steget handlar om att 

känna tillhörighet i arbetsgruppen. Fjärde steget är självkänsla, vilket handlar om hur bra en 

anställd lyckas i sitt arbete och hur denne då får uppskattning för det. Det översta steget, 

självförverkligande, handlar om att nå sin fulla potential i sitt yrke genom att lära sig nya 

saker och våga ta risker. Maslow anser att kompetensutveckling återfinns på två av stegen; 

trygghet och självförverkligande. Benson och Dundis (2003) anser att kompetensutvecklingen 

även återfinns i social- tillhörighetssteget och steget för självkänsla, eftersom den anställde lär 

sig nya saker och därmed kan bli mer produktiv. Vilket också resulterar i att den anställde kan 

finna samhörighet med andra som får samma kompetensutveckling (Maslow, 1943). 

 

2.2 Herzberg’s Motivation-Hygiene Theory 1959 (Two-Factor Theory) 

Herzberg’s teorier anses grunda sig i Maslow’s behovshierarki. I en undersökning gjord 1959 

av Fredrick Herzberg ställde han sig frågan: ”Vad vill människor få ut av sitt arbete?”. 

Undersökningen utfördes på större företag inom en industri i Pittsburgh, USA. Grunderna i 

teorin lades efter denna undersökning och har varit i stort sett oförändrad, även om Herzberg 

arbetade med den löpande under åren efter för att fullända den. Det mest förekommande 

svaret var att arbetarna ville känna sig nöjda med sitt arbete, vilket innehöll faktorer som att 
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de var framgångsrika i sina arbetsprestationer och att det fanns möjlighet till att utvecklas 

professionellt. De som var missnöjda på sin arbetsplats var inte det på grund av själva arbetet i 

sig, utan snarare av omkringliggande faktorer i utförandet av arbetet. Herzberg benämner 

sammanfattningsvis dessa för hygienfaktorer, vilket är yttre motivationsfaktorer. De skapar 

inte positiva förbättringar i attityder till arbetet, men kan bidra till att skapa missnöje om 

arbetstagaren anser att faktorerna inte är tillfredsställda eller bara tillfredsställda på en låg 

nivå (Herzberg, 1959). 

 

Hygienfaktorer: 

 

 Kvaliteten i kontroll/tillsyn av arbetaren: Hur kontrollerar cheferna att de anställda 

arbetar produktivt. 

 Mellanmänskliga relationer: Finns ett bra samarbete med sina medarbetare, sociala 

aspekter. 

 Fysiska arbetsförhållanden: Är arbetsmiljön bra, finns säkerhet på arbetsplatsen. 

 Lön: Är lönen på en tillfredställande nivå.  

 Företagspolicy och administration: Överensstämmer företagets policys med sina egna, 

fungerar det administrativa. 

 Förmåner: Finns förmåner i form av friskvårdsbidrag etc. 

 Anställningstrygghet: Trygghet i att anställningen kommer bestå. 

 

Förutom hygienfaktorerna som verkar till att upprätthålla den yttre motivationen sätter 

Herzberg in motivationsfaktorer. Dessa faktorer kan öka positiviteten i attityder till arbetet 

och är motivationshöjande eftersom de medverkar till att tillfredsställa individens behov av 

självförverkligande.  

 

”Man tends to actualize himself in every area of his life, and his job is one of the most 

important areas” (Herzberg, 1959). 

 

Motivationsfaktorerna skapar inre motivation och handlar om behovet av att växa mentalt. 

Inre motivation leder till hög motivation, hög tillfredställelse och högt engagemang hos 

arbetaren. 
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Motivationsfaktorer: 

 

 Personlig bedrift: Den anställde har gjort ett bra arbete och vet om det. 

 Status: Yrkesstolthet, stolt över det den gör. 

 Erkännande: Den anställde får beröm och feedback för det den gör. 

 Stimulerande och utmanande arbete: Arbetsuppgifterna är intressanta och utmanande. 

 Ansvar: Den anställde kan själv ansvara för sitt arbete och hur den utför det. 

 Möjlighet till framsteg: Det finns möjlighet att utveckla sin effektivitet. 

 Befordran: Det finns möjlighet att bli befordrad och får en högre position i företaget. 

 Utveckling: Den anställde kan utvecklas i sin roll och får möjlighet till att öka sin 

kompetens genom exempelvis utbildningar. 

 

Herzberg diskuterar även frågorna kring lön och vid en första anblick kan tanken vara att lön 

skulle verka som en motivationsfaktor snarare än hygienfaktor. I Herzberg’s undersökning 

visade det sig att avsaknaden av större löneökningar var det stora problemet. När arbetarna 

fick en löneökning handlade det mer om ett erkännande av ett väl utfört arbete och ett 

utvecklande i sina arbetsprestationer än själva löneökningen i sig. Av denna anledning anser 

Herzberg att lönen tillhör hygienfaktorerna då en ökad lön kan bidra till att bevara glädjen i 

arbetet, men avsaknad kan verka till ett missnöje (Herzberg, 1959). 

 

1970 testade King fem olika versioner av the Two-factor theory. Hans resultat visar att ingen 

av dem håller rent vetenskapligt då empirin är svag eller metoden bristfällig. Även Bockman 

(1971) kommer fram till samma resultat då hon analyserar olika forskares syn på denna teori. 

Det finns en del anhängare men desto fler kritiker. Hennes slutsatser blir att det inte finns 

tillräckligt med empiri för att stödja Herzberg’s teori. I de studier som talar för Herzberg finns 

för mycket osäkerhet och slutsatser har dragits utan att kunna styrkas. Det finns också en 

tydlig skillnad i definitioner av de olika faktorerna. 

 

Vidare finns ytterligare kritiker som i det närmaste påstår att Herzberg’s teori är prövad och 

utdömd. Det största stödet till att Two-factor theory håller ligger i forskning som Herzberg 

själv utvecklat, både ensam och med andra. Försök att göra om studierna med oberoende data 

och metoder har lyckats dåligt om ens alls. Det finns tydliga indikationer på att både hygien- 

och motivationsfaktorer bidrar till både tillfredsställelse om de uppfylls och missnöje om dem 
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inte uppfylls. I det stora hela finns det inte tillräckligt med vetenskapliga bevis för att stödja 

teorin (Judge, Parker, Colbert, Heller & Ilies (2011).  

 

Sachau (2007) diskuterar möjligheten att ändå använda sig av Herzberg’s teori. Slutsatsen blir 

att det inte finns möjlighet att separera hygien- och motivationsfaktorerna från varandra och 

se på dem som att de första leder till missnöje vid avsaknad och det senare till 

arbetstillfredsställelse vill tillförande. Istället ska faktorerna ses som generella sätt att förstå 

båda sidorna av tillfredställelse/missnöje, inre/yttre motivation och psykologiskt 

utvecklande/psykologiskt smärtundvikande på arbetsplatsen.  Faktorernas bidragande orsaker 

bör inte sättas som motsatser till varandra. 

 

2.3 Hackman- and Oldham’s Job Characteristics Theory (1980)  

Teorin utvecklades på The School of Industrial Administration på Yale University där det 

forskades mycket kring motivation och drivkrafter från 1960- till 1970-talet (Miner, 2006). 

Hackman och Lawler utvecklade den första teorin där de fann fyra karaktärsdrag som 

individen måste uppfatta vara höga för att denne ska känna sig motiverad i sitt arbete. Arbetet 

i sig måste vara av sådan karaktär att det skapar en känsla hos individen att det bidrar till de 

högre behovsnivåerna; självkänsla och självförverkligande (inom Maslow’s behovshierarki, 

se tidigare teori). De fyra karaktärsdragen är:  

 

1. Autonomi: Känsla av medbestämmande och ansvar för sitt arbete. 

2. Tydlig arbetsuppgift: Det finns en början och ett slut på uppgiften och den anställde 

har insyn i fortsatt arbete. 

3. Variation: I form av att individen har olika färdigheter och kunskaper. 

4. Feedback: Att få erkännande för ett väl utfört arbete. 

 

Om dessa är uppfyllda skulle det leda till hög tillfredsställelse, prestation och närvaro. När 

Lawler valde att fortsätta studierna kring dessa gick Hackman vidare och utvecklade teorin 

tillsammans med Oldham. Då lades ett femte karaktärsdrag till: 

 

5. Uppgiftens betydelse: Innebär att det finns mening med det arbete som utförs. 
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Hackman och Oldham ansåg att arbetsförhållanden i grunden måste vara tillfredsställda för att 

individen ska kunna uppleva att arbetet är berikande. Annars finns ingen möjlighet till 

arbetstillfredsställelse kopplat till de fem karaktärsdragen. Skillnaden i den senare modellen 

jämfört med tidigare var att man numera inte ansåg att alla karaktärsdrag var tvungna att vara 

på en hög nivå för att leda till tillfredställelse, utan avsaknad av något karaktärsdrag innebar 

inte att hela modellen faller (Hackman & Oldham, 1980). Arbetstillfredsställelse leder i sin tur 

till bland annat motivation. Dessa fem drag skapade den kompletta modellen enligt (figur 2) 

nedan. 

Figur 2. The Complete Job Characteristics Model. Källa: Hackman och Oldhman (1980) 

 

Om ett arbete har variation och tydliga arbetsuppgifter som är betydelsefulla (core job 

characteristics) och den anställde har kunskap och färdigheter, har ett behov av att utvecklas 

samt ser tillfredställelse i sammanhanget (moderators) kommer denne att psykologiskt 

uppleva sig ha ett meningsfullt arbete (critical psychological state). Detta kan leda till hög 

inre motivation, hög utvecklings-tillfredställelse, hög generell arbetstillfredsställelse och 

denne blir mer effektiv (outcomes). Finns autonomi på arbetet och moderators är uppfyllda 

kommer den anställde uppleva sig ha ansvar för resultatet av det arbete den gör vilket också 
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leder till outcomes. Får den anställde feedback i den mån den behöver och moderators är 

uppfyllda, kommer denne veta vad resultatet av det arbete den gör leder till och även detta 

kommer i sin tur leda till motivation, tillfredställelse av det arbete och den utveckling den gör 

samt leda till högre effektivitet (Hackman & Oldham, 1980). 

 

2.4 House’s Path-Goal Theory (1996) 

Robert J. House skapade teorin 1971 och uppdaterade den i en vetenskaplig artikel från 1996. 

Det stora konceptet har grunder i The Expectancy Model of Motivation (Vroom, 1964). 

Expectancy Theory utgår från att individen väljer att agera på ett visst sätt efter att ha gjort 

vissa rationella val baserat på förväntat resultat av det agerandet.  

 

Path-Goal Theory fokuserar på förhållandet mellan överordnad och underordnad och dess 

interaktion med varandra. Närmare bestämt hur en överordnad kan motivera en underordnad 

och få den att känna sig nöjd med sitt arbete. Den överordnade anses effektiv om denne kan 

hjälpa den underordnade att: upprätthålla arbetsmål, uppleva inre tillfredsställelse och få 

belöning när arbetet är väl utfört. När förhållandet mellan dessa inte uppfylls ska den 

överordnade guida den underordnade att lösa detta. Om den underordnade inte förstår 

uppgiften och målet ska den överordnade klargöra dessa, och saknas det stöd och resurser ska 

denne bidra med detta.  

 

Det finns fyra typer av ledarbeteenden. I dessa förklaras även vilka typer av arbetsuppgifter 

som passar bäst till ledarbeteendet och därmed kan bidra till motivation hos de anställda: 

 

1. Directive path-goal clarifying leader behavior – Innebär att ledaren tydliggör 

uppgifter och förväntade mål, schemalägger och koordinerar samt klargör regler. 

Fungerar när arbetet är komplicerat, svårt eller då det finns oerfarna arbetare. 

 

2. Supportive leader behavior – Innebär att ledaren är stödjande och ser till individernas 

behov, lyssnar och är relationsanpassad. Fungerar när arbetet är stressigt eller 

enformigt (som i sin tur leder till frustation). 
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3. Participative leader behavior – Ledaren uppmuntrar medarbetarna till delaktighet och 

medbestämmande i arbetet. Fungerar bra med erfarna medarbetare, när uppgifterna är 

komplexa och utmanande. 

 

4. Achievement oriented behavior – Ledaren uppmuntrar till höga prestationer efter 

utmanande mål och belöningar. Fungerar om ledaren behöver få igång omotiverade 

arbetare.  

 

House lägger till ytterligare sex typer av ledarskapsbeteenden i sin artikel från 1996: 

 

5. Work Facilitation – Ledaren underlättar för arbetarna genom att planera och 

organisera arbetet. Ledaren verkar även som en mentor och ger feedback. Fungerar när 

det finns medvetenhet kring vilka krav som finns på den anställde och om 

arbetsuppgifterna kan förändras snabbt.  

 

6. Interaction Facilitation – Ledaren underlättar för arbetaren genom att hjälpa till att 

lösa konflikter, kommunikationssvårigheter och låter alla bli hörda. Teamwork är 

viktigt. Fungerar när arbetsuppgifterna gör arbetarna beroende av samarbete. 

 

7. Group Oriented Decision Process – Beslut som påverkar en hel grupp, får dem att 

samarbeta genom diskussioner. Arbete i grupper med gemensamma intressen för att 

lösa problem och effektivisering. 

 

8. Representation and Networking – Arbetsgrupper behöver resurser för att utföra en 

uppgift. För att få resurser är ledaren beroende av makt inom sin organisation och 

upplevd legitimitet utifrån sett. Denne representerar och skapar nätvärk utåt för att 

förklara vikten av arbetet. Fungerar i större organisationer som är beroende av att 

andra upplever organisationen som legitim. 

 

9. Value Based Leader Behavior – Ledaren har en vision om framtiden, har 

självförtroende och tar risker. Fungerar när det finns möjlighet att visa denna vision 

för följaren, moraliskt deltagande för ledare och följare. Sker i det stora hela inte inom 

en ”vanlig arbetsplats”. 
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10. Shared Leadership – Ledaren delar på ansvaret. Prestationer ökar när en grupp 

samarbetar och ledarna uppmuntrar de anställda. 

 

Dessa ledarbeteenden fungerar olika bra i olika situationer och olika anställda har olika sätt att 

bli motiverade. Det är därför viktigt att anpassa ledarskapet så att ledaren kan motivera alla 

anställda. 

 

2.5 Tidigare forskning  

I boken Organisation - Att beskriva och förstå organisationer (2007) presenterar Andersen 

och Abrahamsson (2007) en teori kring ämnet organisationsteori som omfattar förhållandet 

mellan ledarskap och makt och förhållandet mellan bland annat organisation, individ, grupp 

och motivation. För att rama in begreppet motivation så har Andersen och Abrahamsson 

benämnt att motivation handlar om varför människors beteende uppstår, upprätthålls och 

avslutas. De menar att motivationsteorin är mycket mer komplex än att endast fungera som ett 

verktyg för att mäta varför människor handlar som de gör.  

 

Det måste även finnas en beteendemodell, bestående av personliga variabler och externa 

variabler, där motivation ingår för att förklara detta mer precist. De menar att grupper och 

organisationer inte har motivation, utan endast individer kan bli motiverade eller inneha 

motivation. Organisationer behöver beskrivningar och förklaringar till hur den anställdes 

motivation påverkas. Antingen blir en person motiverad eller så är en person motiverad i sitt 

arbete. Motivation är inte ett personlighetsdrag som en person har eller inte har, utan något 

som kommer med tiden (Andersen & Abrahamsson, 2007).  

 

Hällstén och Tengblad (2006) har i sin studie undersökt hur viktigt motivation är. De anser att 

företags ständiga utmaning genom tiderna har varit att skapa drivkrafter som motiverar 

anställda att prestera på bästa sätt i sitt arbete. Detta är något företag, och framför allt 

offentliga sektorer, brottas med än idag. I sin bok ”Medarbetarskap i praktiken” har de 

definierat medarbetarskap: ”Med medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar relationen 

till sin arbetsgivare och till det egna arbetet”. Deras studie omfattas av sex delstudier där tre 

utfördes inom den privata sektorn och tre inom den offentliga sektorn som visade att de 

offentligt anställda upplevde ett större engagemang än de privat anställda beträffande 

medarbetarnas känslomässiga relation till det egna arbetet, till kollegorna och till 
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organisationen i stort. I början av 1990-talet blev individuell löneersättning en del av det 

svenska arbetslivet med syfte att motivera medarbetare till högre arbetsprestationer. Lön är för 

många den främsta drivkraften att utföra sitt arbete ännu bättre, men den genererar sällan en 

bestående motivation (Hällstén & Tengblad, 2006).  

 

Forskning som har genomförts av Katherine Naff och John Crum (1999) visar att det finns 

skillnader mellan privat- och offentligt anställda när det kommer till värderingar och vad de 

stimuleras av i sitt arbete. Dock hävdar de, till skillnad från Hällstén och Tengblad, att oavsett 

vart en person arbetar så är det individuella belöningar, såsom högre lön, som får anställda att 

känna högre arbetstillfredsställelse, högre motivation och ha en positivare inställning till sin 

arbetsplats (Naff & Crum, 1999). 

 

För att styrka relevansen i förmågan att kunna motivera sina anställda presenterar Richard 

Ryan och Edward Deci (2000) sin forskning som har Self Determination Theory (SDT) som 

grund för sitt resonemang, detta för att ringa in vilka distinkta skillnader som finns mellan 

yttre- och inre motivation och vilken betydelse de har haft för både utvecklings- och 

utbildningsutövandet. De menar att motivation innebär att en individ blir flyttad till att göra 

någonting. De ser motivation som ett enhetligt fenomen och människor har både olika mängd 

motivation och olika typer av motivation. Detta betyder att människor varierar i 

motivationsnivå som refererar till hur mycket motivation någon har, och i motivationsattityd, 

det vill säga vilken typ av motivation en person vill ha.  

 

Den mest grundläggande skillnaden mellan dessa två typer av motivation är att den inre 

motivationen är något som upplevs som genuint intressant och roligt och den yttre 

motivationen är något som resulterar i ett skiljbart utfall (Ryan & Deci, 2000). Deras studie 

visade att egenmotiverad motivation (inre motivation) som är baserat på personliga intressen 

och har som syfte att stimulera psykologiska behov är grunden för ett självbestämmande 

beteende. Yttre motiverat beteende (yttre motivation) som utförs för att det är bidragande till 

en gynnande konsekvens kan variera i vilken utsträckning de resulterar i självbestämmande 

(Ryan & Deci, 2000). 

 

I en studie gjord av Jeannette Taylor och Ranald Taylor (2011) har de genom ”The Effiency 

Wage Theory” och ”Public Service Motivation” (PSM) undersökt sambandet mellan lön och 

PSM för att se hur den offentligt anställdes prestation påverkas.  De presenterar ett problem 
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gällande hur mycket en offentligt anställd ska ha i lön för att garantera högpresterat arbete. 

Som tidigare nämnt tenderar offentligt anställda att bli mindre motiverade av höga löner än 

privat anställda. Trots detta är det ändå allmänt känt att de flesta människor, oavsett 

anställning i offentlig eller privat sektor, inte söker ett arbete utan att förvänta sig någon form 

av ersättning för deras insatser i arbetet. Vidare har Rucha Ganesan och Pathak Gauri (2012) 

funnit ett samband mellan anställdas kompetens, tillfredsställelse i arbetet och väl definierade 

motivationsfaktorer. De introducerade konceptet ”job sculpting” som innebär att man formar 

och matchar anställdas arbete till deras livsintressen. De menar att en tydlig arbetsbeskrivning 

i linje med den anställdes livsintressen ökar motivationen och arbetsprestationer. Studien 

visade att ledare som försöker forma arbetsuppgifter utifrån varje enskild anställds 

motivationsdrivkraft och livsintressen bidrar till att öka motivationen överlag för den anställde 

så att denne är fullt motiverad i sitt arbete och gentemot sin arbetsplats i det stora hela.  

 

Organisationer finns till för att skapa värde, men alla organisationer har olika mål. Men vad är 

det som driver medarbetarna i ideella organisationer? Ideellt arbete innebär att en person tar 

sig an ett frivilligt arbete som utförs på fritiden och endast ger ett symboliskt arvode 

(Sverberg et al, 2010). De personer som väljer att engagera sig i ideella organisationer gör det 

för att de vill vara en del av en organisation som de tror på, för att få göra nytta för andra 

människor samt för att utvecklas som person (Moore, 2000). En annan möjlig förklaring till 

att människor engagerar sig i ideella organisationer är att de vill uppfylla något eller några 

behov som de inte kan tillfredsställa genom sitt yrkesliv (Snyder et al, 1997).  

 

Sida är en offentlig verksamhet och inte en ideell organisation. Eftersom Sida ändå arbetar 

med bistånd till utvecklingsländer, om än inte ideellt, kan det för vissa delar av organisationen 

vara svårt att anse att den är en renodlad offentlig verksamhet. Det finns möjlighet att 

drivkrafterna hos människor inom ideella arbeten till viss del även kan återfinnas på Sida, av 

den anledningen väljer vi att nämna forskning kring ideella verksamheter enligt nedan. 

 

Forskaren Daniel Pink, som refereras i Karin Bivalds arbete om ideella organisationer, menar 

att det finns tre element som stärker människors inre drivkraft: självstyre, mästerskap och 

mening. Med självstyre menar han att människan måste ha möjligheten att styra över sitt liv 

och sitt arbete. Som medarbetare i en ideell verksamhet är det viktigt att en person kan 

balansera kontroll mot frihet och skapa förutsättningar för människor att själva påverka vad de 

gör och därför är självstyre en avgörande del för människors inre drivkraft. Pink använder 



 16 

begreppet mästerskap för att beskriva människors inre drivkraft att vilja utveckla sig och bli 

bättre på något som är viktigt. Som medarbetare i en ideell verksamhet är det viktigt med 

självförverkligande och ha möjligheten att växa som människa. Detta är en stor anledning till 

varför människor väljer att stanna kvar inom ideella organisationer. Det tredje elementet är 

mening som handlar om människors vilja att känna mening. Människor strävar efter mål och 

syften i livet och som ideell medarbetare förstärker du känslan av sammanhang genom att 

arbeta tillsammans med likasinnade. De värdegrunder som finns i ideella organisationer är 

ofta tydlig och det ska medarbetare ta fördel av. Genom att arbeta utifrån en tydlig värdegrund 

stärks känslan av samhörighet och det påminner människor om vilket viktigt arbete de gör 

(Bivald, 2010).  

 

2.6 Teoretiskt resonemang  

Enligt Andersen och Abrahamssons (2007) studie är motivation inte ett personlighetsdrag 

utan något denne får av yttre påverkan. Det är därför viktigt att ledningen förstår att de måste 

motivera den anställde, men framför allt är det viktigt att den anställde själv är mottaglig för 

att motiveras för att kunna prestera bra i sitt arbete. Även Hackman och Oldham (1980) och 

Herzberg (1970) är inne på att vissa psykologiska faktorer måste uppfyllas för att kunna bli 

motiverad. Hällstén och Tengblads (2006) undersökning i både privat- och offentlig sektor 

fokuserade mer på den individuella löneersättningen som infördes i svenskt arbetsliv under 

90-talet. Löneersättningen är en kortsiktig motivation som bör kombineras med andra 

motivationsmetoder, såsom andra arbetsuppgifter eller mer ansvar, för att generera en mer 

långvarig motivation. Ganesan och Gauri (2012) introducerar konceptet ”job sculpting” där 

anställdas arbetsuppgifter försöker matcha deras livsintressen. Detta ska leda till en ökad 

motivation och lojalitet mot organisationen.  

 

Enligt Maslow (1943) finns en behovshierarki som beskriver de behov människor har. Inom 

organisationsforskning finns olika motivationsbehov på varje steg i hierarkin. Här placeras 

lön på det nedersta steget och vidare trygg arbetsmiljö, tillhörighet i arbetsgruppen, 

självkänsla i att göra ett bra arbete och till sist självförverkligande som innebär att man når 

toppen av sin fulla potential. Det krävs därmed att alla steg är uppfyllda för att kunna vara 

fullt motiverad. House (1996) diskussion är inne på att det behövs en kombination av olika 

motivationsfaktorer för att en person ska bli motiverad. Han nämner också att ledaren måste 

anpassa sitt ledarskap efter arbetsuppgifterna. Naff och Crum hävdar att löneersättningen är 
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den enda metoden som behövs för att motivera den anställde oavsett sektor. Även Taylor och 

Taylor menar att anställda, oavsett sektor, har en viss förväntan på vilken lön de ska få. Ryan 

och Deci beskriver motivation som en inre och yttre kraft där den anställde behöver få båda 

stimulerade för att kunna och vilja prestera bättre. Som ledare är det bra att ha en kombinerad 

motivationstaktik då motivation stimuleras både inifrån, genom exempelvis eget engagemang 

eller personligt intresse från arbetstagarens sida, och utifrån exempelvis löneersättning eller 

mer ansvar.  Även Herzberg’s resonemang kring inre och yttre motivationsfaktorer, som i 

studien benämndes som motivations- och hygienfaktorer, styrker teorierna om att anställda 

måste ha båda uppfyllda för att uppnå maximal motivation.  

 

Baserat på ovanstående resonemang så kan det konstateras att även arbete i ideella 

organisationer kräver en inre motivation och drivkraft och inte nödvändigtvis yttre motivation 

i form av ekonomiska incitament.  
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3. Metod 

 

 

I denna del av uppsatsen beskrivs vilka metoder som använts vid utförandet av studien. Här 

presenteras vilken data som samlats in samt hur intervjuerna och enkäten utformades. 

Metodkritik kommer också diskuteras. 
 

 

3.1 Metodval 

Det finns olika forskningsmetoder att välja mellan vid utförandet av en studie. De två stora 

ansatserna är kvalitativ eller kvantitativ. Den kvalitativa ansatsen fokuserar på att få en 

djupare förståelse för olika fenomen genom tolkning av ord och människors upplevelser. Den 

kvantitativa ansatsen fokuserar mer på att skapa mätbara siffror av data som samlats in 

(Gustavsson, 2003). En annan forskningsmetod är fallstudier, vilket ofta har en kvalitativ 

ansats även om de också kan vara kvantitativa. Fallstudier kan använda sig av många olika 

metoder för att samla in data, även om en del metoder är vanligare än andra. Fallstudier 

fokuserar på en enda undersökningsenhet och empirin som samlas in är komplex eftersom den 

innehåller stora mängder variabler och samband. En fallstudie kan därmed sägas gå ner på 

djupet i den undersökningsenhet som valts ut för studien (Merriam, 1994). 

 

Denna uppsats har använt fallstudie som metod och fokuserar på en kvalitativ ansats. Genom 

att samla in sekundärdata om organisationen, utföra intervjuer med tre personer samt dela ut 

en enkät till 30 medarbetare som grund för analysen gick studien ned på djupet. Studien 

använder sig av triangulering då flera metoder använts för att samla in data. Fördelar med 

triangulering är att en datakälla kan användas som ett supplement till en annan och kan 

därmed stärka den empiri som presenteras (Frankfort-Nachimas & Nachimas, 1996) 

Kvalitativ data från enkätundersökningen kvantifieras i resultatdelen för att få veta 

omfattningen och fördelningen av en åsikt snarare än att beskriva arten av dem (Merriam, 

1994). 
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3.2 Urval 

Ett icke-sannolikhetsurval gjordes vid intervjuerna, vilket är vanligt vid fallstudier. Ett icke-

sannolikhetsurval är ett urval där det inte räknas på sannolikheten för att varje enskilt element 

kommer med eller inte kommer med. Vidare är urvalet ändamålsinriktat, även kallat 

kriterierelaterat urval, vilket innebär att det görs en beskrivning av kriterierna som krävs för 

att en enhet ska inkluderas i undersökningen och att dessa sedan söks upp. När personen sökts 

upp gjordes ett nätverksurval där den första personen som intervjuades rekommenderade vilka 

andra som kunde delta i undersökningen (Merriam, 1994). 

 

Enkätundersökningens respondenter bestod av människor som arbetar på huvudkontoret på 

Valhallavägen i Stockholm och därmed gjordes ett bekvämlighetsurval genom att tillfråga 

respondenter som arbetar i byggnaden och som fanns nära till hands (Denscombe, 1998).  

 

3.3 Bortfall 

Intervjuerna genererade inga bortfall, de personer som tillfrågades ställde upp på intervjuerna. 

Bortfall i form av att svar inte gavs på specifika frågor har inte heller uppkommit eftersom det 

fanns möjlighet att formulera om frågorna vid otydligheter. 

 

Enkätundersökningen genererade en del bortfall. Vid tillfrågandet om respondenterna kunde 

fylla i enkäterna fanns det en del personer som inte hade lust eller tid att svara. Målet var att 

dela ut och få in 50 enkäter, men vi fick in 30 enkäter vilket är ett bortfall på 20 personer. En 

fråga genererade ett bortfall då respondenten ansåg att den inte gick att besvara.  

 

3.4 Datainsamling 

För att skapa en djupare förståelse för ämnet har olika teorier och tidigare forskning granskats 

genom att läsa vetenskapliga artiklar och böcker. Vidare söktes information om Sidas 

organisation upp via deras hemsida och presenteras under resultat för att få en bakgrundsbild 

om hur organisationen arbetar och hur många anställda som arbetar där. För att svara på 

problemformuleringen och besvara forskningsproblemet användes både intervjuer och enkäter 

för att samla in data. Kontakten med respondenterna som intervjuades togs genom telefon och 

via mail och enkäten skapades efter två av intervjuerna för att resultatet från intervjuerna 
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kunde guida hur frågeformuläret skulle utformas på ett bra sätt. Enkäten delades ut 

personligen till anställda på Sida och fylldes i direkt på plats.   

 

3.4.1 Intervjuer 

I denna fallstudie används kvalitativ information som tagits ut genom två intervjuer och en e-

intervju. Personliga intervjuer kan ge en mer detaljerad beskrivning av situationer, personers 

erfarenheter, tankar och åsikter. Det är också lättare för undersökaren att komma nära 

respondenten och därmed få en mer detaljerad bild av informationen denne ger. Vid en e-

intervju som består av öppna frågor kan detaljerade beskrivningar ändå ges, men det är inte 

möjligt att komma nära respondenten på samma sätt som vid en personlig intervju (Merriam, 

1994).  

 

Det finns olika typer av intervjuer; en mycket fast struktur vilket liknar en enkät, eller en 

mycket öppen struktur som är mer som ett samtal. I fallstudier används ofta ett mindre 

strukturerat sätt för att inte tvinga respondenterna att svara på frågor som är kategoriserade av 

den som undersöker. Detta görs för att komma åt vad respondenten faktiskt tycker (Merriam, 

1994). Vi valde att utföra delvis strukturerade intervjuer där det finns en intervjuguide som 

styrs av ett antal öppna frågor som ska diskuteras, men ordningsföljden kan ändras och 

följdfrågor kan ställas om så behövs. E-intervjun är formad på samma sätt som de personliga 

intervjuerna, med möjlighet att maila förtydligande för respondenten eller följdfrågor om så 

behövdes. 

 

Två intervjuguider utvecklades på grund av att personerna som intervjuades hade olika 

befattningar inom organisationen. Den första intervjuguiden utformades för en medarbetare 

samt underchefen/vikarierande chefen och den andra intervjuguiden utformades för 

personalchefen. Två av frågorna fanns med i båda guiderna för att se om dessa variabler 

kunde ha betydelse för uppfattningar kring motivation och ledarskap. Resterande frågor 

skapades med tanke på de teorier och forskning vi läst om och som ligger till grund för den 

teoretiska referensramen, samt utefter problemformuleringen. Detta för att kunna analysera 

intervjusvaren kopplat till teorier och få svar på problemformuleringen. De båda 

intervjuguiderna finns bifogade i slutet av uppsatsen. 
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Intervjuerna utfördes med tre personer som arbetar på Sida: medarbetare, vikarierande chef 

(underchef) och personalchef. Intervjuerna ägde rum 7 april, 23 april och 11 maj. Den första 

intervjun som genomfördes var med medarbetaren/vikarierande chefen. Vi var på Sidas 

huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm och intervjun tog ca 40 minuter. Eftersom 

hon inte hade sitt rum kvar så vi satt i ett gemensamt utrymme på Sida. Vi stämde träff med 

medarbetare/programansvarige i Skärholmen Centrum där vi gick till ett café för att ha 

intervju nummer två. Intervjun tog en timme att genomföra. Den tredje intervjun gjordes 

genom en e-intervju där frågorna skickades ut via mail till personalchefen. Under de 

personliga intervjuerna valde vi att registrera data genom att föra noggranna anteckningar. 

Några banduppspelningar gjordes inte för att få de intervjuade att känna sig mer bekväma i 

sitt berättande. Då vi förde noggranna anteckningar samt att vi är två som kan hjälpas åt ansåg 

vi att det inte behövdes.  

 

Målet med intervjuerna var att få en förståelse för ledarskapet och hur medarbetare vill att en 

ledare ska vara. Vi ville också ta del av intervjupersonernas egen uppfattning och berättelse. 

Därför fanns det inga förberedda svarsalternativ eller frågor som intervjupersonen kunde 

svara ”ja” eller ”nej” på. De frågor som ställdes var relativt omfattande med syftet att de 

intervjuade personerna skulle få tolka dem utifrån sig själva och sina egna uppfattningar.  Vi 

ville även samla tillräckligt med information för att kunna göra en jämförelse mellan teori och 

praktik; gör ledningen det de säger att de ska göra eller är det en lös koppling mellan vad de 

säger att de ska göra och vad de faktiskt gör.   

 

3.4.2 Enkät 

Enkäten är utformad som en fast strukturerad intervju. Detta för att det är ett större antal 

respondenter och för att kunna kvantifiera resultaten då vi vill få ut vilka motivationsfaktorer 

som är viktiga (Merriam, 1994). De faktorer som valts är baserade på faktorerna som nämns i 

tidigare forskning inom ämnet motivation. 

Enkäten utformades efter intervjuerna med de två medarbetarna, då information från dessa 

bidrog till att skapa en bättre förståelse och det blev därmed enklare att sammanställa och 

utforma enkätfrågorna. För att testa om enkätfrågorna gick att förstå delades enkäten ut till 

några anställda på en myndighetsutövande arbetsplats i Stockholm, och vi bad dem komma 

med synpunkter. Det fanns några frågetecken kring en del av frågorna och ordformuleringarna 
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och därför formulerades detta om för att frågorna skulle vara tydliga för de avsedda 

respondenterna. 

Enkäten som består av fyra sidor har en inledande information om vem undersökarna är och 

syftet med undersökningen. Det finns även instruktioner till hur enkäten ska fyllas i. Efter 

detta följer några stängda bakgrundsfrågor: frågor om ålder, kön och hur länge de har arbetat 

på Sida. Vidare ställs två öppna frågor om vilken avdelning de arbetar på och eventuellt 

tidigare avdelningar de arbetat på. Efter bakgrundsinformationen följer 13 frågor kring 

motivation där respondenten ska ringa in sitt svar på en ordinalskalenivå mellan 1-5. En 

ordinalskalenivå är en skala där respondenten rangordnar sitt svar, där 2 är mer än 1 och så 

vidare, skalan kallas även likertskala. Dessa frågor ger en rangordning men bakgrunden till 

varför det rangordnas finns inte (Denscombe, 1998). Enkäten ska undersöka hur viktiga 

respondenterna tycker att vissa motivationsfaktorer är samt ge information om personerna är 

medvetna om den motivation ledningen försöker förmedla. Enkäten kompletterar den 

information som kommit fram i intervjuerna där vi utvinner om informationen från 

intervjuerna och enkäterna ger ungefär samma svar och därmed ge styrka till den inre 

validiteten i undersökningen. Enkäten finns i sin helhet som bilaga i slutet av uppsatsen. 

 

30 enkäter delades ut på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm den 27 april 

2015. Enkäterna delades ut personligen för att få svar direkt på plats och för att finnas 

tillgängliga för eventuella frågor. Enkäter som skickas ut via mail var ett alternativ som 

övervägdes, men vi ansåg att det kunde dröja att få in svar samt att det fanns risk för att 

många skulle glömma bort att svara. Det fanns också en risk att det blev lättare för 

respondenterna att låta bli att svara om dem inte behövde tacka nej personligen. 

 

3.5 Databearbetning 

 

Intervjusvaren valde vi att presentera i löpande text utefter den information som kom fram i 

intervjuerna. Svaren presenteras för sig för att underlätta för läsaren att förstå vem som sagt 

vad. Eftersom de intervjuade också hade olika positioner i organisationen är det enklare att 

presentera intervjuerna var för sig. Enkätsvaren presenteras i form av diagram och vi har valt 

att kvantifiera svaren för att kunna räkna ihop och sammanställa dem. Rangordningen av 

motivationsfaktorer har adderats och delats med antal respondenter för att få ett medelvärde 

av värderingen kring faktorerna. Vi jämförde även variablerna kvinna/man, vilken avdelning 
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dem arbetade på och ålder med motivationsfaktorerna. Kvinna/man gav inga större skillnader, 

och vi ansåg att det inte gav ett representativt svar. Avdelningar gav inte heller några större 

skillnader gentemot alla respondenter. Ålder gav viss skillnad och ansågs relevant eftersom 

det är en variabel som kan påverka den upplevda motivationen. En människa som står i slutet 

av sitt arbetsliv motiveras kanske inte av att det finns karriärmöjligheter då denne inte ska 

arbeta så länge till. För en yngre människa som står i början av arbetslivet kan det däremot 

vara intressant. Därför ville vi se om det finns några skillnader i motivation beroende på ålder. 

 

Svaren kring de tre sista frågorna, om respondenterna är medvetna om hur chefen motiverar 

dem, om dem känner sig motiverade och om dem anser att chefens sätt att motivera är viktigt, 

har endast presenteras i diagram med antal svar per värdering för att kunna se fördelningen. 

 

I fallstudier analyseras svaren löpande, det som kommer fram under en intervju kan ligga till 

grund för frågor till nästa intervju eller enkätundersökning. Svaren från en intervju kan också 

hjälpa till att styra vem eller vad som behöver tillföras för att få tillräcklig information. När all 

information som anses behövas samlats in går analysen in i ett mer intensivt skede (Merriam, 

1994). Vi har analyserat svaren löpande och skrivit ner information från intervjuer och gått 

igenom svar från enkäten. Vid intensivanalysen redovisades resultatet från 

enkätundersökningen och intervjuerna och kopplade svaren till den teoretiska referensramen 

för att utvinna tolkningar och svar på problemformuleringen. Enligt Merriam (1994) ägnar sig 

en del fallstudier endast till att presentera resultat och inte tolka informationen. Problemet 

med detta är att läsaren får dra egna slutsatser vilket kan leda till feltolkning av materialet, och 

att vissa samband som är underförstådda inte uppfattas. Vi har analyserat och tolkat svaren, 

visat på samband och presenterat en slutsats. Analysen delades upp i två delar: en där vi 

analyserar motivationsfaktorer och den andra där vi analyserar om ledningens 

motivationsplaner förmedlas till medarbetarna. Dessa två analyser separeras för att de 

behandlar två olika problem, det blir lättare att förstå analysen när all information struktureras 

upp efter problemen och inte sammanflätas till en text då vi anser att det blir 

osammanhängande och förvirrande för läsaren. 

 

3.6 Metodgranskning 

 

All forskning strävar efter att vilja presentera giltiga och hållbara resultat (Merriam, 1994). 

Under studiens gång uppmärksammades vissa val i metoden som skulle kunna göras 
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annorlunda för att skapa högre trovärdighet, men också metoder som skulle kunnat skapa mer 

eller bättre information. Vid intervjuerna användes inte ljudupptagning. Enligt Merriam 

(1994) är ljudupptagning viktigt för att kunna få med all information som kommit fram vid 

analysen. Vid endast anteckningar kan det missas att skriva upp allt som diskuteras och 

därmed utesluts något viktigt. Då vi var två som skrev och lyssnade upptäckte vi vid analysen 

att det den ena missat kunde den andra komplettera med och därför anser vi att den väsentliga 

informationen ändå kommit med. Intervjuguiden var ganska kort och koncis och även om vi 

ställde följdfrågor kunde dessa frågor funnits med redan från början i guiden för att lättare 

styra intervjun. Dock insåg vi att större öppna frågor gjorde att de intervjuade kunde förklara 

mer med egna ord och inte kände sig styrda av de frågor vi ställde. Detta ledde till en större 

övergripande bild av personens tankar och känslor vilket är viktigt i kvalitativ forskning 

(Merriam, 1994). Vi hade blivit lovade en personlig intervju och sen en telefonintervju med 

personalchefen men på grund av dennes tidsbrist fick vi till slut komma överens om en e-

intervju. Vid en e-intervju förs inte ett samtal med respondenten, och det blir svårare att fånga 

upp tankar och känslor på det sätt som kan göras vid en personlig intervju. Detta kan ha 

bidragit till att intervjun inte kunde fånga upp relevant information lika väl.  

 

Vi var inte i kontakt med någon på Sida för att informera att vi skulle komma innan 

utdelningen av enkäten gjordes. Detta kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt. Om vi hade 

fått ett större antal respondenter hade det gjort enkätsvaren lättare att generalisera på den del 

av organisationen som studerades.  

 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om resultaten kommer bli detsamma om undersökningen upprepas. Då 

människans tankar och beteenden kan förändras är det vid kvalitativ forskning inte säkert att 

resultatet blir det samma vid en ny undersökning. Detta innebär inte att resultatet är ogiltigt då 

kvalitativ forskning försöker beskriva och förklara människans egen uppfattning och 

beskrivning av sin verklighet. Det handlar alltså inte om att sätta lagar på människans 

beteende (Merriam, 1994). Istället för begreppet reliabilitet tycker vissa forskare att begreppet 

”grad av beroende” passar bättre. Det innebär att undersökaren ska sträva efter att få resultat 

som ger mening, är konsistenta och beroende. Denna undersökning kan anses ha en relativt 

hög grad av beroende då vi förklarar bakomliggande antaganden och teorier och data har 

samlats in genom olika metoder (sekundär, intervju och enkät) likt en triangulering. Även 
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metodavsnittet beskriver noga hur vi har gått till väga för att komma fram till resultaten 

(Merriam, 1994). 

 

3.6.2 Validitet 

Inre validitet handlar om hur vida resultatet stämmer överens med verkligheten och om 

undersökaren mäter det den vill mäta. Begreppet har dock förändrats genom åren beroende på 

hur människan sett på kunskap och tänkande. Därför kan det vara svårt att sätta en enda 

betydelse för ordet validitet (Merriam, 1994). Vid kvalitativ forskning i fallstudier studeras 

människans upplevelse av världen och den verklighet den lever i. Det är svårt att säga att 

människans upplevelser stämmer överens med verkligheten. Det är den upplevda verkligheten 

som kan studeras, vilket är föränderligt hos människor. Ett sätt att kontrollera att resultaten är 

korrekta är att efter sammanställning av intervjuer fråga respondenterna om man lyckats fånga 

deras faktiska åsikter. I denna studie har inte detta gjorts och det kan anses sänka den inre 

validiteten (Merriam, 1994). Det som talar för att studien har inre validitet är att den använt 

triangulering då resultaten från olika källor kompletterar varandra och att vi varit öppna för 

kritik av utomstående som granskat studien. Vi har också försökt ha ett objektivt synsätt då vi 

inte anser oss haft några utgångspunkter eller ett teoretiskt perspektiv när studien påbörjades 

(Merriam, 1994).  

 

Den externa validiteten beskriver om resultaten från en undersökning kan tillämpas i andra 

undersökningar. I fallstudier går man ned på djupet i en viss undersökningsenhet och avsikten 

är oftast inte att försöka generalisera svaren på andra. Det finns normalt två utgångssätt att 

behandla extern validitet i fallstudier. Det ena sättet är att konstatera att det inte finns och 

därmed acceptera det som en svaghet i metoden. Det andra sättet är att försöka stärka den 

genom att göra slumpmässiga urval från enheter inom fallet för att sedan kvantifiera den, eller 

använda sig av flera fall som rör samma företeelse (Merriam, 1994). Vi kommer inte påstå att 

det är möjligt att generalisera denna undersökning då det ligger fokus på en organisation. Det 

går heller inte att påstå att samma resultat kan fås vid en fallstudie hos andra organisationer. 

 

3.6.3 Källkritik 

Studien har använt sig av sekundär data, i form av information som har samlats in via Sidas 

hemsida. I en offentlig myndighet är det viktigt med transparens för att medborgare ska ha 
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möjligt att granska hur deras skattepengar används och därför anses källan vara pålitlig. 

Studien undersöker människors upplevda motivation och då det inte finns en absolut sanning i 

vad som är människors upplevelser finns alltid risken att deras uppfattning ändras. 

 

Vissa teorier är äldre och kan därmed ha tappat en del av sin trovärdighet då de på senare år 

har ifrågasatts. Vi har dock belyst kritiska tankar kring dem och haft detta i åtanke vid studien 

och analyserandet. Det finns mycket forskning kring motivation och det finns självklart fler 

sidor som skulle kunna belysas, men vi har gjort ett urval och en begränsning till det område 

studien undersöker. 
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4. Resultat 

 

 

 

I denna del av uppsatsen presenteras den empiri som samlats in. Vi börjar med att ge en 

övergripande bild av organisationen Sida och hur dem arbetar. Vidare redogörs den 

information som har samlats in från respondenterna via intervjuerna och 

enkätundersökningen. 
  

 

4.1 Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) 

Sida är en offentlig verksamhet som arbetar för att lindra fattigdom och de arbetar för 

mänskliga rättigheter i länder där detta inte är en självklarhet. Arbetet är viktigt för dessa 

utvecklingsländer då deras främsta arbetsuppgift är att förmedla bidrag samt stötta med olika 

finansiella medel. Sida har också personer på plats i de länder där arbetet att motverka 

fattigdom och arbete för mänskliga rättigheter pågår. Personalen innehar spetskompetens 

inom områdena och är placerade delvis på kontor på Gotland och i Härnösand samt på 

huvudkontoret i Stockholm och ute i fält i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. 678 

personer arbetar på Sida per 1 januari 2014, en mindre majoritet är kvinnor, ca 65 %. 140 

personer av de anställda arbetar ute i fält.  

 

Sida arbetar under Utrikesdepartementet. Regeringen styr verksamheten och Sida genomför 

de uppdrag de blir tilldelade för att nå målen som finns uppsatta inom utvecklingspolitiken. 

 

Sidas verksamhet regleras av följande: 

 Myndighetsförordningen (2007:515) 

 Regeringens förordning (2010:1080) med instruktion för Sida 

 Regeringens årliga regleringsbrev 

 Enskilda regeringsbeslut 
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För 2015 har Sida tilldelats 27,5 miljarder kronor att använda till internationellt bistånd (Sidas 

kommunikationsavdelning, 2014). 

Figur 3. Organisationsschema för Sida. Källa: www.sida.se 

 

Figur tre visar att Sidas högst beslutande organ är Styrelsen. Denna utses av Regeringen och 

består av sju personer. Generaldirektören ingår i styrelsen och har det yttersta ansvaret för att 

verksamheten sköts enligt Styrelsens beslut. Styrelsen ser till att verksamheten drivs effektivt 

och rättssäkert samt ser till att organisationen inte slösar med statsmedlen. De sköter även den 

interna kontrollen och styrningen av organisationen. Internrevision är en utomstående 

organisation som objektivt granskar och tillhandhåller rådgivning för Sida, deras ansvar är att 

se till att Sida sköter verksamheten utefter myndighetsförordningarna. Styrelsen för Sida 

sätter upp riktlinjer och utser vilka som sköter internrevisionen. Under styrelsen finns tio 

avdelningar där fem av dessa arbetar med insatshantering och resterande fem med stöd och 

styrning. En stor del av insatshanteringen är delegerat till utlandsmyndigheter. (Sidas 

kommunikationsavdelning, 2014). 
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4.2 Resultat – Kvalitativ intervju  

Här presenteras de tre intervjuernas resultat för att ge en beskrivning av de två medarbetarnas 

syn på motivation samt personalchefens syn på den. De faktorer som motiverar medarbetarna 

mest och deras syn på ledningens eventuella motivationsplan kommer att redogöras. Även 

personalchefens syn på motivation och hur denne försöker motivera sina medarbetare 

behandlas. De intervjuade namnges som medarbetare/vikarierande chef, 

medarbetare/programansvarig och personalchef för att bevara deras anonymitet.  

 

4.2.1 Intervju 1 – Medarbetare/vikarierande chef 

Under sina 35 år på Sida har Medarbetare/vikarierande chef arbetat som handläggare, 

rådgivare och hon har bytt roller inom Sida och varit underanställd samt vikarierat som chef.  

 

Vi började intervjun med att fråga vad hon anser att en bra ledare är. Hon svarar att en ledare 

skall ha legitimitet och hon vill känna att ledaren har något ytterligare att tillföra utöver 

medarbetarnas kunskaper. Ledaren behöver inte nödvändigtvis ha spetskompetens inom 

ämnesområdet, men ska kunna leda en grupp med individer som har olika uppfattningar och 

åsikter. Hon nämner även att en ledare skall ha överblick, en helhetssyn och förmågan att fatta 

beslut även om de är obekväma för någon eller några i gruppen.  

 

Personlig utveckling är något som medarbetare/vikarierande chefen värderar mest när det 

kommer till vad som främst motiverar henne. Hon vill ha möjligheten att växa och lära sig 

nya saker. I hennes arbete har hon fått resa till olika länder och sett olika kulturer, vilket har 

bidragit till hennes brinnande motivation för sitt arbete.  

 

Det som har gjort att hon har trivts på Sida var att hennes arbetsuppgifter gett henne möjlighet 

till att utvecklas och ta eget ansvar. I och med att hon har fått inblick i många olika kulturer 

och världspolitiska frågor har hon fått utlopp för sina intressen som hon delade med sina 

kollegor. Hon berättar vidare att inom Sida så finns det en inbyggd naturlig rörlighet som 

innebär att tjänster tillsätts av befintlig personal, alltså intern rekrytering. Detta bidrog till att 

många stannat kvar på Sida i många år och det har även gjort att personalomsättningen är 

mycket låg.  
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Medarbetare/vikarierande chefen vet inte om ledningen har haft en befintlig motivationsplan 

för sina anställda. Hon anser att motivation var något som skötte sig självt då personer som 

söker sig till Sida gör det på grund av ett starkt personligt intresse för de frågor som Sida 

bedriver. När vi frågade henne om hon visste om hennes närmsta chef hade en plan för hur 

denne ska motivera medarbetarna i gruppen berättade hon att det inte fanns en tydlig 

motivationsplan, men att de hade så kallade utvecklingsplaner för gruppen som helhet och till 

viss del på en individnivå såsom möjligheten att delta i språkutbildningar och möjlighet till 

utlandstjänst. Men i stort sett anser hon att medarbetare fick finna motivation själva. 

 

Sammanfattningsvis så tycker medarbetare/vikarierande chefen att Sida som arbetsplats har 

uppfyllt hennes personliga behov av att få utvecklas. Dock har hon känt att ledningen inte 

motiverat henne i hennes arbete mer än att hon haft intressanta, betydelsefulla och 

utvecklande roller.  

 

4.2.2 Intervju  2 – Medarbetare/programansvarig  

Medarbetare/programansvarige har arbetat på Sida i 35 år. Under de senaste 4 åren är hon på 

enheten för det civila samhället.  

 

Inledningsvis fick medarbetare/programansvarige svara på frågan: ”Vad är en bra ledare för 

dig?”. Hon svarade att en bra ledare ska kunna leda sina medarbetare på ett solidariskt sätt och 

skapa ett tillåtande klimat.  Merparten av medarbetarna på Sida ogillar auktoritära chefer och 

eftersom de anser att de ska kunna ha frihet under ansvar i sitt arbete. En bra ledare ska även 

våga fatta beslut och stå för dem. Nyckelordet för hur en bra ledare ska vara är för 

medarbetare/programansvarige att denne ska vara prestigelös och arbeta med innovation 

genom att ge rum för nya idéer och skapa en öppenhet i arbetet. Som ledare har du formella 

begränsningar, men för att skapa ett så bra arbetsklimat som möjligt ska du som ledare göra så 

gott du kan och försöka skapa bättre förutsättningar trots detta.  

 

Det som motiverar henne i arbetet är att hon känner att hon gör något viktigt tillsammans med 

likasinnade personer som delar samma värdegrund som henne. Dock tror hon att många som 

söker sig till Sida redan är motiverade genom att de delar organisationens intressen.   
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Anledningen till att medarbetare/programansvarige trivs på sitt arbete är att hon arbetar med 

aktuella frågeställningar som hon brinner för. Även möjligheten att få besöka nya länder och 

se olika kulturer är något som gjort att hon har trivts i sitt arbete. De länder de har samarbete 

med är utvecklingsländer, och att se hur dessa utvecklas positivt med åren är något som 

motiverat henne mycket i sitt arbete. Att se potentialen växa i de länder Sida ger bistånd till är 

en stor drivkraft.  

 

Trots att medarbetare/programansvarige känner att hon varit motiverad under större delen av 

sin yrkesverksamma tid på Sida så anser hon att ledningen inte har en tillräckligt genomtänkt 

plan för hur de ska motivera sina anställda. Hon saknar även resultatuppföljning av sitt arbete. 

Genom att få ett kvitto på det man arbetat med ger en känsla av att man gör något viktigt 

vilket är mycket motiverande. Dock har generaldirektören på Sida varit öppen för nya aktörer 

och samarbeten samt tagit in nya sätt att arbeta vilket kan liknas vid en motivationsplan, men 

det finns ingen utstuderad motivationsplan.   

 

Medarbetare/programansvarige anser att hennes chef har svårt att motivera medarbetaren i det 

administrativa arbetet.  Det administrativa arbetet innebär redovisning av hur de använder de 

pengar Regeringen tilldelar Sida. I övrigt ansåg hon att hennes chef hade en motivationsplan 

med tanke på hennes begränsade utrymme till följd av de formella ramar som finns på Sida. 

Hennes chef har lyssnat, delegerat arbetsuppgifter som intresserar medarbetarna och hon är 

heller inte auktoritär.  

 

Enligt medarbetare/programansvarige chef handlar motivation om att en person har 

värderingar och arbetar med något som är i linje med dessa. Detta är något hon alltid har haft i 

sitt arbete och därför anser hon att hon har fått den motivation hon behöver för att kunna 

prestera i sitt arbete.  

 

Avslutningsvis nämner medarbetare/programansvarige att lön inte är det viktigaste för hennes 

motivation. Däremot är det viktigt för henne att det finns en löneutveckling, det vill säga att 

hennes lön ökar kontinuerligt. Med den erfarenhet hon har känner hon att hon skulle kunna få 

högre lön om hon söker sig till ett annat arbete, men väljer att stanna kvar på grund av ett 

brinnande intresse för de frågor Sida bedriver. 
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4.2.3 Intervju 3  – Personalchef  

Personalchefen har under sina 26 år på Sida arbetat som avdelningschef, enhetschef, 

biträdande avdelningschef och handläggare. Idag är hon personalchef över avdelningen 

Humanitärt bistånd och har varit det de senaste fem åren.  

 

Hon anser sig utföra ett coachande ledarskap, vilket innebär att hon använder kommunikation 

som verktyg för att få sina medarbetare att växa samt analysera varje situation var för sig för 

att kunna leda sina medarbetare på ett bra sätt och på så sätt skapa lärande, större ansvar och 

för att generera bättre resultat. Men i rollen som personalchef ingår det även att delegera 

ansvar till sina handläggare (medarbetare) och den delen av ledarskapet är mer tydlig styrning 

och ledning.  

 

Enligt personalchefen har Sidas ledning en långsiktig vision som är utgångspunkten för 

motivationsskapande bland de anställda och en Human Resources strategi har en viss 

motivationsdimension. Hon tycker att kompetensutveckling och att det ska finnas möjlighet 

att utvecklas i arbetet genom exempelvis tjänstgöring är mycket viktigt för att motivera sina 

handläggare. Det finns även en samverkan mellan ledningen och personalen och till viss del 

med de fackliga organisationerna samt tillgång till friskvård.  

 

Personalchefen förmedlar motivation till sina handläggare genom att kontinuerligt ha 

avdelningsmöten, vara delaktig i verksamhetsplanering, gör ansträngningar för 

kompetensutvecklingsinsatser och genom möten med varje handläggare för sig. Genom dessa 

möten, och även genom resultat- och utvecklingssamtal samt den årliga 

organisationsmätningen, kan därför alla handläggare uttrycka och förmedla vad de anser 

motiverar dem.  

 

Hon avslutar med att säga att hon och ledningen arbetar kontinuerligt med att hitta nya sätt att 

motivera sina handläggare, men att de inte tänker på det som motivation utan mer som olika 

sätt att stimulera utveckling. Hon menar att Sidas anställda är otroligt högt motiverade och 

engagerade redan när de börjar, så det handlar egentligen inte om ett behov av att öka redan 

hög motivation och engagemang.  
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4.3 Enkätresultat 

 

Nedan presenteras enkätundersökningen resultat för att ge en bild av de 30 respondenternas 

syn på de dominerande motivationsfaktorerna samt deras medvetenhet kring hur deras chefer 

och ledningen arbetar med motivation. Även en åldersindelning gör för att se om det finns 

skillnader i de dominerande motivationsfaktorerna bland de olika åldersgrupperna. 
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Diagram 1: Medelvärde av motivationsfaktorer för alla respondenter   

 

Diagram 1 visar att även om det finns skillnader i hur medarbetarna motiveras så är många av 

faktorerna överlag högt värderade. Personlig utveckling, tätt följt av stimulerande 

arbetsuppgifter, är viktigast för att medarbetarna ska känna sig motiverade i sitt arbete. De 

minst motiverande faktorerna är karriärmöjligheter, lön och förmåner.  
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Diagram 2: Medelvärde av motivationsfaktorer för respondenter i åldern 20-29 år. 4 respondenter.   

 

De yngre respondenterna anser att personlig utveckling är den viktigaste faktorn för att känna 

sig motiverade i sitt arbete.  De minst motiverande faktorerna är karriärmöjligheter, lön och 

förmåner.  
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Diagram 3: Medelvärde av motivationsfaktorer för respondenter i åldern 30-39 år. 7 respondenter  

 

Här skiljer det sig från vad respondenterna mellan 20-29 år och vad alla respondenter överlag 

anser är de viktigaste faktorerna för att känna sig motiverad i sitt arbete. Respondenterna 

mellan 30-39 år tycker att anställningstrygghet är den viktigaste faktorn för att känna sig 

motiverad i sitt arbete. Tätt följt kommer resultatuppföljning och personlig utveckling, till 

skillnad från respondenterna mellan 20-29 år som ansåg att stimulerande arbetsuppgifter och 

ett nära samarbete med kollegor var viktigast efter personlig utveckling. De minst 

motiverande faktorerna är lön och förmåner, men även ett nära samarbete med kollegor är en 

av de lägst rankade motivationsfaktorerna.  
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Diagram 4: Medelvärde av motivationsfaktorer för respondenter i åldern 40-49 år. 11 respondenter   

 

De tre viktigaste faktorerna för respondenter mellan 40-49 år är personlig utveckling, 

stimulerande arbetsuppgifter och resultatuppföljning. De minst viktigaste faktorerna är lön, 

karriärmöjligheter och förmåner. Även här finns en skillnad vid jämförelse av vad 

respondenter mellan 20-29 år och 30-39 år i hur de rangordnar motivationsfaktorerna.  
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Diagram 5: Medelvärde av motivationsfaktorer för respondenter i åldern 50-59 år. 4 respondenter   

 

De respondenter som är mellan 50-59 år tycker att stimulerande arbetsuppgifter är den 

viktigaste faktorn för att känna sig motiverad i sitt arbete, men att kunna ha ett nära samarbete 

med sina kollegor och få resultatuppföljning samt få ett erkännande av arbetsprestationer är 

minst lika viktigt. Även här är de minst motiverande faktorerna lön, karriärmöjligheter och 

förmåner.  
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Diagram 6: Medelvärde av motivationsfaktorer för respondenter i åldern 60 och äldre. 4 respondenter 

 

Respondenterna som är 60 år eller äldre anser att erkännande av arbetsprestationer och 

personlig utveckling är de viktigaste faktorerna för att de ska känna sig motiverade i sitt 

arbete. Den minst motiverande faktorn är förmåner och även lön och karriärmöjligheter är lågt 

rangordnade bland dessa respondenter.  



 39 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1                  

Instämmer inte 

alls 

2 3                    

Instämmer delvis 

4 5                  

Instämmer helt 

och hållet 

Jag är medveten om hur min chef arbetar med 

motivation 

Diagram 7: Alla respondenters rangordning kring medvetenheten om hur deras chef arbetar med motivation 

 

Respondenternas medvetenhet kring hur deras chefer arbetar med motivation är att de anser 

att de har en vag uppfattning om hur deras chefer arbetar för att motivera dem. Ett fåtal tycker 

att de har en god uppfattning eller en mycket god uppfattning om deras chefers arbete med 

motivation.  
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Diagram 8: Alla respondenters rangordning om de känner att de får den motivation de behöver i sitt arbete 

 

Majoriteten av alla respondenter anser att de får den motivation de behöver i sitt arbete. Det är 

ingen som anser att de inte får någon motivation alls och ett fåtal som instämmer till en viss 

del.  

Antal respondenter 
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Diagram 9: Alla respondenters rangordning kring om det är viktigt att deras chef bidrar till motivation i deras arbete 

 

De flesta respondenter anser att det är viktigt att deras chef bidrar till att motivera dem i sitt 

arbete. Det är endast fyra respondenter som inte tycker att det är viktigt.  
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5. Analys 

 

 

I denna del testas samband mellan svaren och den teoretiska referensramen för att kunna 

analysera det som är relevant för studien. 
 

 

5.1 Analys motivationsfaktorer 

De flesta motivationsfaktorerna värderades högt av respondenterna i enkätundersökningen, 

men det fanns vissa skillnader. De faktorer som värderades högst av alla respondenter (över 

4,5 på en 5-gradig skala) var: personlig utveckling, stimulerande arbetsuppgifter och 

resultatuppföljning. I intervjun med medarbetare/vikarierande chef visade det sig att även hon 

ansåg att personlig utveckling var det absolut viktigaste, samt att arbetsuppgifterna var 

stimulerande. Eller som hon säger: att Sida har gett henne möjlighet till att utvecklas och få ta 

eget ansvar har bidragit till hög motivation. Medarbetare/programansvarige är också inne på 

samma spår; att resultatuppföljning och stimulerande arbetsuppgifter motiverar henne. Hon 

diskuterade inte personlig utveckling lika ingående, men det kändes ändå underförstått i 

intervjun att även det var viktigt med tanke på att hon hade haft olika positioner på Sida.  

 

Medarbetare/programansvarige talade också om vikten av att arbeta med människor som har 

samma intresse av att bidra till utveckling. Om man ser på respondenterna inom 

åldersintervallet 50-59 år ser man att nära samarbete med kollegor värderas högt, vilket 

stämmer bra överens med vad medarbetare/programansvarige svarade i intervjun då hon faller 

in under denna kategori. Medarbetare/vikarierande chefen, som faller in under ålderspannet 

60 år och äldre, talade om personlig utveckling som en av de viktigaste faktorerna för att 

känna motivation i arbetet. Ser vi på medelvärdet för motivationsfaktorerna i 

enkätundersökningen för de som är 60 år och äldre finner vi att personlig utveckling värderas 

som fem på den 5-gradiga skalan. Även erkännande av arbetsprestationer värderas som en 

femma.   

 

Pink (2010) menar att det inom ideella organisationer är viktigt för människor att utveckla sig 

och bli bättre, vilket stämmer bra överens med svaren från både intervjuer och 

enkätundersökningen. Han är också inne på att det är viktigt att arbeta med likasinnade som 

strävar mot samma mål, samt att organisationens intresse stämmer överens med 
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medarbetarens. Även medarbetare/programansvarige nämner det i intervjun; att det är viktigt 

att dela Sidas intresse för att känna motivation. Ganesan och Gauri (2012) diskuterar 

begreppet ”job sculpting”, vilket handlar om att arbetsuppgifterna sammanfaller med den 

anställdes intresse och att detta skulle leda till ökad motivation. I intervjuer och även i 

enkätundersökningen finns tydliga indikationer på att de anställda är motiverade av att de 

delar organisationens intresse. Hällstén och Tengblad (2006) anser att offentligt anställda har 

ett högt engagemang i det arbete de utför. Ryan och Deci (2000) är också inne på att inre 

motivation som är baserat på personligt intresse stimulerar de psykologiska behoven och 

skapar ett självbestämmande beteende, vilket också är motiverande. 

 

I åldersintervallet 30-39 år värderades anställningstrygghet högst. Herzberg anser att 

anställningstrygghet är en hygienfaktor som inte påverkar motivationen, men att den kan 

hämma motivationen om de anställda inte har det. Respondenterna i det åldersintervallet 

svarade att det verkade motiverande att ha anställningstrygghet, vilket i vårt tycke går emot att 

det skulle vara en hygienfaktor. En tanke är att människor i 30-39 års ålder ofta är i den fas i 

livet där man vill bilda familj, och av den anledningen blir det också viktigt att ha 

anställningstrygghet för att kunna försörja familjen. 

 

Det som verkar minst motiverande hos alla respondenter och i alla åldersintervaller är 

karriärmöjligheter, lön och förmåner. Även lön diskuterades med 

medarbetare/programansvarige och hon ansåg att lön inte verkade motiverande. Ville hon ha 

högre lön kunde hon välja att arbeta på ett annat företag. Däremot tycker hon det är viktigt att 

ha en löneutveckling, alltså att lönen ökar lite varje år. Då Herzberg (1959) delar upp 

motivationsfaktorer i hygienfaktorer och motivationsfaktorer ansåg vi att hygienfaktorerna 

bör ha värderats lite lägre i vår undersökning. Lönen och förmånerna värderas lågt, men 

anställningstrygghet värderades högt hos en åldersgrupp. I denna studie blir det därför svårt 

att dela upp motivationsfaktorerna. Däremot kan vi likt Sachau (2007) se att faktorerna kan 

diskuteras kring vad som verkar motiverande, men vi separerar dem inte från vad som kan 

sänka motivationen om de inte finns (hygien) eller öka vid tillförande av dem (motivation). 

Alla motivationsfaktorer kan verka motiverande eller sänka motivationen om de inte blir 

stimulerade.   

 

Naff och Crum (1999)  anser att lön är den främsta motivationen, oavsett vilken organisation 

den anställde arbetar inom. Vår studie visar att lön är viktigt, men det är snarare det som 
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värderas lägst i frågan om det verkar motiverande. Hällstén och Tengblad (2006) anser att 

lönen är en viktig drivkraft, men det skapar inte en bestående motivation vilket vi också 

tycker våra svar från både enkätundersökningen och den ena intervjun visar. 

Karriärmöjligheter värderades överlag också ganska lågt för motivationen. Herzberg är inne 

på att det ska verka motiverande, våra respondenter värderar det som relativt motiverande 

men det har inte hamnat i topp.  

 

Enligt Maslow (1943) behöver en anställd befinna sig på de två högsta stegen i behovstrappan 

för att känna sig fullt motiverad. Här finner vi självkänsla och uppskattning samt 

självförverkligande där den anställde kan nå sin fulla potential i sitt arbete. Enligt intervjuerna 

med medarbetarna verkar de vara på de övre stegen i behovstrappan då de inte diskuterar lön 

och förmåner som motiverande. De diskuterar snarare att möjlighet till utveckling och 

möjlighet till att kunna resa är motiverande, vilket faller inom kategorin för 

självförverkligande. Medarbetarna som intervjuades verkar vara motiverade i sitt arbete och 

trivas på sin arbetsplats eftersom de har arbetat länge på samma organisation. 

 

Hackman och Oldham (1980) visar att det finns fem karaktärsdrag som ska vara uppfyllda för 

att en medarbetare ska vara motiverad. Autonomi, känsla av medbestämmande, tydliga 

arbetsuppgifter som också är betydelsefulla, att det är ett varierande arbete och att den 

anställde får feedback för det arbete den gör. Deras modell ”The Complete Job Characteristics 

Model” känns applicerbar på medarbetarna på Sida då vi genom intervjuerna får fram att de 

fem karaktärsdragen är uppfyllda. Det enda som var sämre uppfyllt var feedback i vissa 

arbetsuppgifter för medarbetare/programansvarige. De intervjuade ansåg att de hade ett 

meningsfullt arbete, att det hade ansvar för arbetets resultat och att de ofta vet vad deras 

arbete resulterar i. Som medarbetare/programansvarige berättade: det var motiverande att se 

hur de länder de arbetat med har fått bättre levnadsvillkor i och med Sidas insatser i länderna. 

Detta ska, enligt modellen, leda till motivation och uppfattningen från intervjuerna är att 

medarbetarna känner sig motiverade. Även personalchefen är inne på att medarbetarna ofta är 

motiverade i grunden och att det inte alltid behövs så mycket motivationshöjande arbete från 

ledningen. 
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5.2 Analys förhållande förmedling av motivation från ledare till anställd 

I enkätundersökningen visar det sig att respondenterna värderar uppfattningen om huruvida de 

vet hur deras chef arbetar med motivation lågt. Instämmer delvis (3) eller instämmer delvis 

inte (2) är mest förekommande. De anser ändå att det är viktigt att chefen motiverar dem. De 

tycker att de får den motivation de behöver ändå, vilket överensstämmer med teorier kring att 

människor inom ideella organisationer är motiverade genom att dela organisationens intresse 

snarare än att det behövs skapas motivation av en ledare. Medarbetare/vikarierande chef är 

också inne på att hon inte är medveten om vilka motivationsplaner ledningen har för de 

anställda, detta trots att hon själv också arbetat som chef. Hon anser att motivationen ofta 

sköter sig självt och att medarbetarna får finna motivationen själva. Detta visar även resultatet 

från enkätundersökningen. Även medarbetare/programansvarige är inne på att hon inte är 

medveten om att ledningen har genomtänkta motivationsplaner. Hon tycker dock att hennes 

närmsta chef har varit bra på att förmedla motivation i vissa avseenden, men missar att 

motivera henne i det administrativa arbetet där medarbetarna hela tiden ska redovisa hur de 

statliga medlen används. Detta arbete är ofta monotomt och enligt henne tråkigt och därför 

behöver chefen vara tydligare med att motivera. Herzberg (1959) menar att det är viktigt att 

det administrativa fungerar i en organisation för att en anställd inte ska tappa motivationen. 

Även om den intervjuade anser att det administrativa inte helt fungerar är hennes motivation 

inte hotad av det i det stora hela. Herzberg talar om det som en hygienfaktor som kan bidra till 

missnöje om det inte är uppfyllt, men med det inte sagt att alla hygienfaktorer måste vara på 

en hög tillfredställande nivå för att inte tappa motivationen. Den intervjuade har kanske dålig 

motivation i det administrativa arbetet men inte i annat arbete denne gör. 

 

Enligt Andersen och Abrahamsson (2007) behöver organisationers ledning ha en bra 

beskrivning av hur medarbetare blir motiverade. De säger också att medarbetare antingen har 

inre motivation eller att de behöver bli motiverade av chefer och ledning. Även Ryan och 

Deci (2000) är inne på att olika människor behöver olika typer av motivation och även olika 

mängd motivation. Enligt enkätundersökningen och intervjuerna av medarbetarna 

framkommer att motivation finns även om det inte är tydligt i hur chefer och ledning 

motiverar. Vilket får stöd i Andersen och Abrahamssons forskning kring att personer kan 

skapa motivation själv utan påverkan från andra, samt Ryan och Decis tanke att anställda 

behöver olika typer av motivation. Personalchefen anser att hon vet vad de anställda behöver 

för att bli mer motiverade, och att det finns HR-strategier för att få veta detta genom 
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exempelvis årlig organisationsmätning. Intressant är ändå att de anställda inte verkar veta vad 

som görs av ledningen för att påverka motivationen.  

Vad personalchefen också berättade var att motivation förmedlas genom att organisationen 

har en vision, att de använder kompetensutveckling och att de verksamhetsplanerar samt har 

resultatuppföljning och utvecklingssamtal. Dessa sätt att motivera verkar inte uppfattas av de 

respondenter som svarat på enkätundersökningen. De intervjuade verkar heller inte ha 

uppfattat detta eftersom medarbetare/programansvarige säger att hon snarare saknar 

resultatuppföljning. För respondenterna är det viktigt med resultatuppföljning för att höja 

motivationen. Det är därför en bra tanke från personalchefen och ledningen att arbeta med det. 

Av enkätundersökningen kan vi inte dra några slutsatser kring om respondenterna upplever att 

de får resultatuppföljning då den frågan inte ställdes. Det kan vara så att de är medvetna om 

resultatuppföljningen och utvecklingssamtalen, men att de inte förstår att det är ett försök från 

ledningen att motivera dem. 

 

Maslow (1943) och även Benson och Dundis (2003) diskuterar att kompetensutveckling 

ligger på de övre stegen på behovstrappan och därmed är viktigt för att vara motiverad. 

Personalchefen anser sig arbeta med detta, medarbetare/vikarierande chefen anser också att 

det finns kompetensutveckling genom möjlighet till språkutveckling och utlandstjänst. 

Medarbetare/programansvarige diskuterar också att generaldirektören är öppen för nya 

arbetssätt och samarbete med nya aktörer vilket också kan ses som ett sätt att 

kompetensutveckla organisationen i sin helhet. 

 

Vi frågade de intervjuade vilken typ av ledare de vill ha. Medarbetare/vikarierande chefen 

ansåg att ledaren måste vara legitim och att denne kan leda olika individer och deras åsikter 

samt ha överblick och kunna fatta beslut, även om de är obehagliga. 

Medarbetare/programansvarige var också inne på att ha en ledare som vågar ta beslut och stå 

för dessa. Att denne ska vara prestigelös och använda ett tillåtande klimat, samt inte vara för 

auktoritär. Personalchefen nämnde att hon använder ett coachande ledarskap där hon 

kommunicerar mycket med medarbetarna samt låter dem ta eget ansvar för sitt arbete. Här 

verkar det som att ledaren och medarbetarna har samma tankar kring ledarskap. Som 

Hackman och Oldham (1980) beskriver i sin modell är det viktigt med autonomi för 

medarbetare för att de ska känna sig motiverade. Detta så kallade tillåtande ledarskap 

använder personalchefen. Vi kan se att ledarskapet som används på Sida är ett ”Particapative 

leader behavior” som House (1996) menar är att ledaren tillåter medbestämmande och 
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uppmanar till delaktighet i beslut. Detta ledarskap ska enligt House fungera bra när arbetet är 

utmanande och det finns erfarna arbetare och på så sätt verka motiverande. Intervjuerna visar 

att arbetet har utmanande och intressanta arbetsuppgifter, vilket innebär att personalchefen 

försöker anpassa sitt ledarskap i enlighet med det. Det tyder också på att ledaren lyckas 

motivera sina anställda om vi ser till ledarskapstypen.  

 

Personalchefen berättade att ledningen arbetar kontinuerligt med motivation inom 

organisationen. Detta verkar dock inte uppfattas av de respondenter som vi har tillfrågat. Men 

personalchefen är också inne på att medarbetarna redan är högt motiverade i grunden och att 

de inte är i ett stort behov av att bli mer motiverade. Även de tillfrågade medarbetarna visar 

på att dem är motiverade i sitt arbete, trots brist av förmedling av motivation från ledning och 

chefer. Kanske är det så att människor har olika syn på vad motivation är, och att de därför 

inte är medvetna om alla olika typer av motivation som förekommer, både inifrån och utifrån. 
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6. Slutsatser 

 

 

I följande kapitel redovisas studiens slutsatser. Dessa slutsatser dras efter de resultat och den 

analys som presenterats. 
 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka motivationsfaktorer som är dominerande på 

organisationen Sida. Vidare var syftet också att undersöka om ledningen arbetar aktivt med att 

motivera sina anställda. Efter en sammanställning av resultaten och analysen har följande 

slutsatser dragits. 

 

Det tre dominerande motivationsfaktorerna på Sida är personlig utveckling, stimulerande 

arbetsuppgifter och resultatuppföljning. Viktigt att notera är att många motivationsfaktorer 

överlag värderas högt. Det är därför lättare att urskilja vilka motivationsfaktorer som var 

minst dominerande, dessa var karriärmöjligheter, lön och förmåner. 

 

Ledningen arbetar aktivt med motivation i form av utvecklingssamtal, resultatuppföljning och 

årlig organisationsmätning. De anställda verkar dock inte uppfatta de sätt som ledningen 

försöker motivera dem på. Ändå anser dem att det är viktigt att cheferna är med och bidrar till 

motivation. Vad studien också visar är att de anställda ändå anser sig vara motiverade i sitt 

arbete, och att chefen anser att dem inte behöver arbeta omfattande med motivation då de 

anställda i grunden redan är motiverade. 
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7. Avslutande diskussion  

 

 

I följande kapitel presenteras våra egna reflektioner kring studien och arbetets gång. Här 

presenteras också förslag på framtida forskning. 
 

 

Efter genomförd studie känner vi att vi är nöjda med resultatet av intervjuerna. Vi anser att vi 

har erhållit bred information kring problemfrågorna från både chef och medarbetare. När det 

gäller enkätundersökningen blev det svårt att urskilja skillnader mellan motivationsfaktorerna 

då de flesta värderades högt. Frågan om ledningen lyckas förmedla motivation fick dock 

tydliga svar, vilket bekräftade svaren från intervjuerna.  

 

Vi anser att motivationsfaktorerna i enkätundersökningen kunde ha rangordnats istället för att 

ha värderats för sig på en skala 1-5. Detta kunde ha lett till en tydligare bild av vilken faktor 

som anses viktigast. Risken finns att svaren hade blivit så pass spridda att det ändå blivit svårt 

att urskilja den dominerande faktorn. Även en definition av vad vi menar med ”stimulerande 

arbetsuppgifter” kunde ha funnits med i enkäten eftersom tolkningen av det kan variera från 

person till person.  

 

Vi valde att undersöka om ålder var en variabel som skulle kunna ha betydelse för vilka 

motivationsfaktorer som är viktigast. Det finns vissa problem med detta, då vi inte hade så 

många respondenter kan det innebära att fler respondenter från varje åldersgrupp skulle ge ett 

annat resultat. Eftersom det överlag ändå var samma motivationsfaktorer som värderades 

högst valde vi ändå att analysera de skillnader som fanns. 

 

Efter undersökningen uppkom ett par frågor: kan ledningen säga att medarbetarna inte 

behöver mer motivation? Vad händer om de faktiskt lyckas förmedla motivation? Skulle en 

ökad motivation i det administrativa kunna öka produktiviteten i det arbetet och frigöra mer 

tid till innovativa idéer och mer pengar till biståndsarbete? 

 

Avslutningsvis anser vi att motivationsforskning är så pass omfattande att det inte är möjligt 

att behandla allt. Vi känner oss överlag nöjda med den metod och inriktning vi valt och vi har 

fått en bättre bild över hur motivation fungerar.   
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7.1 Förslag på framtida forskning 

Med bakgrund av vår studie anser vi att det är av betydelse att göra en undersökning på ett 

större urval för att få en representativ bild av uppfattningen kring om anställda blir motiverade 

i sitt arbete samt om ledningen har en utstuderad motivationsplan för sina medarbetare. 

Vidare skulle det även vara intressant att göra en jämförelse mellan privat och offentlig sektor 

för att verifiera de teorier som finns i vår studie som anser att det finns signifikanta skillnader 

i hur i privat- och offentligt anställda motiveras och vad de blir motiverade av.  Det skulle 

även vara intressant att på ett djupgående plan undersöka vad det är som motiverar de som 

arbetar i ideella organisationer samt vilka drivkrafter det finns bland de anställda. Vi tror att 

en större bredd av respondenter från privat- och offentlig sektor samt ideella organisationer 

skulle kunna ge en tydligare bild av vad som motiverar anställda i olika organisationsformer.  
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1  

 

Intervjuguide medarbetare/vikarierande chef och medarbetare/programansvarig 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Internationell Ekonomi på Södertörns Högskola. För närvarande 

skriver vi vårt examensarbete inom ämnet företagsekonomi med inriktning mot ledarskap. 

Genom denna intervjuguide vill vi undersöka vad som är motiverande faktorer hos 

medarbetare på Sida samt vilka tillvägagångssätt cheferna och ledningen kan ha haft för att 

öka motivationen hos sina medarbetare. Din medverkan kommer att vara anonymt i arbetet 

som så önskas. Svaren från intervjun kommer att användas som kvalitativ fakta i arbetet samt 

användas som grund för tolkning, diskussion och slutsatser.  

 

1. Vilken roll/roller har du/har du haft på Sida? 

 

2. Hur länge har du arbetat på Sida? 

 

3. Vad är en bra ledare för dig? (vilken typ av ledare uppskattar du mest; tydlig och 

auktoritär eller fria val under ansvar)? 

 

4. Vad motiverar dig i ditt arbete?  

 

5. Vad var/är det som gjorde att du trivdes på ditt arbete? 

 

6. Vet du om ledningen hade en plan för hur de skulle motivera er anställda? 

 

7. Vet du om din närmsta chef hade/har en plan för hur denne skulle motivera er? 

 

8. Nu när vi har diskuterat detta; känner du att du har fått/får den motivation du 

behövt/behöver från ledningen? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide chef 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Internationell Ekonomi på Södertörns Högskola. För närvarande 

skriver vi vårt examensarbete inom ämnet företagsekonomi med inriktning mot ledarskap. 

Genom denna intervjuguide vill vi undersöka vad som är motiverande faktorer hos 

medarbetare på Sida samt vilka tillvägagångssätt cheferna och ledningen kan ha haft för att 

öka motivationen hos sina medarbetare. Din medverkan kommer att vara anonymt i arbetet 

som så önskas. Svaren från intervjun kommer att användas som kvalitativ fakta i arbetet samt 

användas som grund för tolkning, diskussion och slutsatser.  

 

1. Vilken roll har du/har du haft på Sida? Vad har du haft för tidigare roller? 

 

2. Hur länge har du arbetat på Sida? 

 

3. Beskriv hur du utövar ditt ledarskap.  

 

4. Vad får du för direktiv från ledningen när det gäller att motivera dina anställda? 

 

5. Vad anser du är viktigt för att motivera dina anställda? Exempel?  

 

6. Hur förmedlar du motivation till dina anställda? 

 

7. Förmedlar dina anställda vad som motiverar dem? Om ja – hur? 

 

8. Arbetar ni kontinuerligt med att hitta nya sätt at motivera era anställda?  
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Bilaga 3 

 

Introduktionstext samt enkätundersökning 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Internationell Ekonomi på Södertörns Högskola. För närvarande 

skriver vi vårt examensarbete inom ämnet företagsekonomi med inriktning mot ledarskap. 

Genom denna enkät vill vi undersöka vad som är motiverande faktorer hos medarbetare på 

Sida samt vilka tillvägagångssätt cheferna och ledningen har för att öka motivationen hos sina 

medarbetare. Din medverkan kommer vara anonym och svaren från enkäten kommer att 

användas som kvalitativ fakta i arbetet samt användas som grund för tolkning, diskussion och 

slutsatser. Enkäten beräknas ta mellan 3-5 minuter. 

 

Inledningsvis följer några bakgrundsfrågor som kan ha betydelse för din upplevda 

motivation.  

 

1. Kön?  

o Man  

o Kvinna 

 

2. Ålder? 

o 20-29 

o 30-39 

o 40-49 

o 50-59 

o 60 och äldre 

 

3. Hur länge har du arbetat på Sida? 

 

 

4. Vilken avdelning arbetar du på idag? 
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5. Har du arbetat på någon annan avdelning på Sida? Om JA- vilken/vilka? 

 

 

Nedan följer ett antal påståenden kring motivation. Ringa in ditt svar på en skala mellan 1-5 

där 1 är ”Instämmer inte alls” och 5 är ”Instämmer helt och hållet”.  

 

1. Det är viktigt för mig med anställningstrygghet  

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 

 

2. Personlig utveckling är viktigt för mig 

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 

 

3. Jag tycker att det är viktigt med stimulerande arbetsuppgifter 

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 

 

4. Det är viktigt att få erkännande för bra arbetsprestationer 

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 
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5. Karriärmöjligheter är viktigt för mig  

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 

 

6. Det är viktigt för mig att ha ett nära samarbete med mina kollegor 

  

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 

 

7. Förmåner, såsom friskvårdsbidrag och lunchbidrag (Rikskort), är viktigt för mig 

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 

 

8. Det är viktigt att jag delar organisationens intressen 

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 

 

9. Det är viktigt för mig att se resultat av det arbete jag gör 

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 

 

10. Min lön är viktig för att jag ska prestera bra 

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 
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11. Jag är medveten om hur min chef arbetar med motivation 

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 

 

12. Jag känner att jag får den motivation jag behöver i mitt arbete 

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 

 

13. Det är viktigt för mig att min chef bidrar till att motivera mig i mitt arbete 

 

Instämmer inte alls              Instämmer delvis                     Instämmer helt och hållet 

               1                       2     3           4                      5 

 

 

Tack för att du tog dig tid till att svara på vår enkät! 

______________ 

Hälsningar 

Clare Nordenson och Moa Pettersson 

 

 


