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ABSTRACT  
The purpose of the study is to identify and compare the differences in management at the 
operational level between private versus public organization. Specifically, we are interested in 
identifying how performance and motivation are affected at the individual level, depending on 
whether it is a private or public organization. The research questions are designed to answer 
the purpose. To conduct the study we selected two organizations, one private and one public 
within the same industry: the public Arbetsförmedlingen and private StudentConsulting, both 
working to mediate jobs. The empirical data were collected through interviews with managers 
of each organization and the questionnaires were distributed to all employees of selected 
departments. Through the collected empirical data we investigated whether there were 
differences in management, depending on whether it is a private or public organization and 
the perceived performance. We also investigated how the motivation of an individual is 
affected depending on whether it is a private or public organization that the individual works 
for. We wanted to see if the manager's view was consistent with its employees. 
StudentConsulting is a clearly targeted organization while Arbetsförmedlingen tends to mix 
rule management and performance management, predicated on the directives they receive 
from the government. The analysis and the conclusion of the study show that private 
organizations have greater freedom internally and have shorter decision paths. The external 
laws and regulations for the industry is the same for both organizations. Public organizations 
do not have the opportunity to work with the bonus system since they are funded by tax 
money. The bonus system is thus a motivational factor that can’t be used in public 
organizations. The study shows that motivation and performance of private organizations, 
however, have a negative correlation. This means that the more the motivation of an 
individual has, the poorer the performance. The negative correlation can be explained by time 
pressure and self-criticism. 
 
Keywords: management control systems, goal congruence, motivation, job performance, 
public sector, private sector   
 
  



 

SAMMANFATTNING 
Studiens syfte är att identifiera och jämföra skillnaderna i styrningen på den operativa nivån 
mellan en privat och en offentlig organisation. Specifikt är vi intresserade av att identifiera 
hur prestation och motivation påverkas på individnivå beroende av om det är en privat eller 
offentlig organisation. Forskningsfrågorna är utformade för att besvara syftet. För att 
genomföra studien valdes två organisationer ut, en privat och en offentlig inom samma 
bransch: den offentliga Arbetsförmedlingen och den privata StudentConsulting som båda 
arbetar med att förmedla jobb. Empirin samlades in genom intervjuer med chefer på 
respektive organisation samt enkäter som delades ut till samtliga medarbetare på de valda 
avdelningarna. Genom den insamlade empirin undersökte vi om det fanns skillnader i 
styrningen beroende på om det var en privat kontra en offentlig organisation samt om den 
upplevda prestationen och motivationen hos en individ påverkas av vilken typ av organisation 
individen arbetar för. Vi ville se om chefens uppfattning stämde överens med medarbetarnas. 
StudentConsulting är en tydligt målstyrd organisation medan Arbetsförmedlingen tenderar till 
en blandning mellan regelstyrning och målstyrning, då de får direktiv från regeringen. 
Analysen och slutsatsen för studien visar att privata organisationer har större frihet internt och 
har kortare beslutsvägar. De externa lagarna och reglerna för branschen är samma för båda 
organisationerna. Offentliga organisationer har inte möjlighet att arbeta med bonussystem 
eftersom det är skattemedel de arbetar med. Det är dock en motivationsfaktor som inte går att 
använda i offentliga organisationer. Studien visar att motivation och prestation i privata 
organisationer däremot har ett negativt samband. Det betyder att desto mer motivation en 
individ har desto sämre prestation. Det negativa sambandet kan förklaras av tidspress och 
självkritik.  
 
Nyckelord: styrning, målöverensstämmelse, motivation, arbetsprestation, offentlig sektor, 
privat sektor   
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1. INLEDNING  
___________________________________________________________________________ 
Detta kapitel innehåller bakgrunden till styrning och dess påverkan på privata och offentliga 
organisationer. Vidare kan läsaren ta del av problemdiskussionen som lyfter fram 
problematiseringen och som beskriver varför området är intressant att studera. Slutligen 
presenteras syftet med studien och de framtagna forskningsfrågorna i den här 
kandidatuppsatsen.  
 
1.1 Bakgrund 
År 1902 öppnades Sveriges första arbetsförmedling och det infördes ett stadsbidrag till det 
som skulle komma att bli kommunala arbetsförmedlingarna. 1916 blev reglerna kring privata 
arbetsförmedlingar striktare än tidigare vilket bland annat medförde att avgiften endast fick 
utgöra 10 procent av en månadslön. 1935 infördes slutligen förbud mot vinstdrivande privata 
arbetsförmedlingar vilken innebar att man kunde söka tillstånd från socialstyrelsen för att 
driva arbetsförmedlingen. Eventuella avgifter skulle prissättas med hjälp av 
självkostnadsprincipen. Om avgifter inte togs ut kunde de drivas utan tillstånd men var då 
skyldiga att informera tillsynsmyndigheten om vilken verksamhet som bedrevs. Förbudet 
innebar en lång kamp mot att legalisera privata förmedlingar igen. Ulla Murman är en 
nyckelperson i bemanningsbranschens framfart under tiden mellan 1953 och 1993. Hon 
brukar kallas bemanningsbranschens moder då hon 1953 startade det vi idag ser som det 
moderna bemanningsföretaget. Men vägen mellan 1953 och 1993 har inte varit lätt. Då 
utspelade sig det så kallade 40-åriga kriget för Ulla Murman och hennes kamp för att få 
bedriva företaget. Sammanlagt dömdes hon sex av åtta gånger i domstol för att ha bedrivit en 
olaglig arbetsförmedling. Ulla Murman kämpade vidare med stöd från sina anställda och 
uppdragsgivare men ingen kunde tro att det skulle ta 40 år innan lagen skulle ändras, vilket 
den gjorde 1993 då arbetsförmedlingens monopol släpptes i Sverige och den privata 
arbetsförmedlingen legaliserades igen (Johnson, 2010).  
 
Efter avregleringen av arbetsförmedlingens monopol 1993 växte den privata 
bemanningsbranschen explosionsartat. Den svenska bemanningsbranschen växte från 5 000 
till 63 000 anställda mellan åren 1994 och 2012. Bemanningsföretag bedriver i stor 
utsträckning personaluthyrning och därmed hyr bemanningsföretagen ut anställda och sköter 
hela rekryteringsprocessen åt sina kundföretag (Johnson, 2010; Silva, & Hylander, 2012). 
 
När avvecklingen av Arbetsförmedlingens monopol 1993 genomförts var det inte givet vad 
utvecklingen skulle leda till. Beslutet fattades efter en strid, där Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet röstat mot avregleringen. Även fackliga förbund motsatte sig avregleringen och 
krävde ända in på 2000-talet en hårdare reglering av bemanningsbranschen. Det som hänt 
sedan avregleringen är att bemanningsbranschen stegvis har börjat ingå i den svenska 
arbetsmarknadsmodellen. Även kraven på bemanningsbranschen har minskat och det har 
blivit ett större samarbete med de fackliga förbunden (Johnson, 2010). 
 
1.2 Problemdiskussion  
Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan styrning i privata och offentliga organisationer 
(Bozeman, 1987; Boyne, 2002). Den huvudsakliga skillnaden mellan privata och offentliga 
organisationer är att mål och medel är motsatsen till varandra. Målen för de privata 
organisationerna är att generera pengar och medlen för att uppnå målen är att driva en 
verksamhet, medan målen för de offentliga organisationerna är att få driva en verksamhet och 



 

medlen för att nå dit är skattemedel från staten (Holmberg & Ödman, 1999). Privata och 
offentliga organisationer skiljer sig i även åt i sättet de styrs på. Privata organisationer har ett 
vinstdrivande syfte och styrs genom ledningsgruppens direktiv, medan de offentliga 
organisationerna styrs av regeringen och därmed i större utsträckning av regler och lagar 
(Merchant & Van der Stede, 2012). 
 
Något som påverkar både privata och offentliga organisationers styrning är i vilken 
utsträckning medarbeta är motiverade. Det finns ett samband mellan hur motiverad en individ 
är och i vilken grad individen presterar. Om en individ känner sig motiverad kommer 
arbetsprestationen bli bättre, vilket har betydande del i hur väl individen utför sina 
arbetsuppgifter. En omotiverad individ kommer inte att prestera lika bra som en motiverad 
individ, vilket kommer att påverka en organisation negativt. Är organisationens medarbetare 
inte motiverade och utför ett sämre arbete kommer det påverka styrningen och 
måluppfyllelsen på det sättet att målen blir svårare att uppnå. Motivation behövs hos 
personalen för att uppnå bästa möjliga resultat. Utan motivation kommer en organisations 
prestation inte vara maximal. Arbetar en individ utan att vara motiverad påverkas prestationen 
på lång sikt. Valet av styrmodell har en betydande del eftersom det är viktigt att välja 
styrmodell efter vad man arbetar för. Om valet av styrmodell blir fel kan det leda till att 
medarbetarna blir omotiverade och inte går i linje med vad organisationen vill uppnå, vilket 
kan minska resultatet. Privata organisationers styrning kan påverkas av monetära incitament, 
vilket kan öka motivationen och därmed måluppfyllelsen. De monetära incitamenten är högre 
i privata organisationer eftersom man själv till viss grad kan påverka sin lön eller bonus. 
Känner en individ sig motiverad utförs arbetet med högre kvalité och effektivitet, vilket i sin 
tur leder till en högre grad av målöverensstämmelse. Monetära incitament kan även ge en 
motsatt effekt om inte individen känner att det kompenserar för arbetet (Campbell, 1990). 
 
Under 1990-talet och framåt började mål- och resultatstyrning användas som den 
övergripande styrmodellen inom offentliga organisationer. Under ledning av riksdagen och 
regeringen styrs de offentliga organisationerna av en rad olika processer och mekanismer. De 
offentliga organisationerna styrs av lagstiftning, reglering samt specificering av 
arbetsuppgifterna där generaldirektörer och andra högre chefer styr. Direktiven om hur 
verksamhetsstyrningen går till kommer sedan från riksdagen och regeringen vilket planeras i 
den årliga budgetprocessen och kommer ut i form utav ett regleringsbrev där de övergripande 
målen står. Regleringsbreven blev en central del under 1990-talet där mål- och 
resultatstyrningen kom i form utav ett målbärande dokument, där det framgick hur 
återrapporteringen till regeringen skulle ske (Modell & Grönlund, 2006). Den sittande 
regeringens politik påverkar hur utfallet av hur måluppfyllelsen blir, beroende på vilka 
huvudfrågor de vill applicera. Vill den sittande regeringen exempelvis få ut så många 
arbetssökande i arbetslivet som möjligt kan målen bli svårare att uppnå för 
Arbetsförmedlingen, då processen från att vara arbetslös till att komma ut i arbete kan ta lång 
tid. Arbetsförmedlingens förutsättningar skiljer sig åt från en privat organisation då de inte 
väljer vilka som är inskrivna utan har som uppdrag att hjälpa alla individer och speciellt de 
som är längre ifrån arbetsmarknaden. Regeringen och oppositionen vill oftast två olika saker 
med arbetsmarknadspolitiken, vilket kan leda till att målen vid ett maktskifte går emot 
varandra (Rombach, 1991). 
 
Ledningen är det styrande organet i en privat organisation, och beroende på organisationen 
har man delvis eller ingen kontroll över hur styrningen sköts (Boyne, 2002). 
Bemanningsbranschen har direktiv som innehåller vissa bestämmelser om hur anställningarna 
via bemanningsbranschen ska ske. Bemanningsdirektivet är till för att skydda de anställda och 



 

innefattar grundläggande anställningsvillkor där lön och arbetstider ska vara desamma som 
om man anställts i kundföretaget (SOU, 2011). 
 
Styrningen inom en privat organisation karakteriseras av intern makt och möjligheten att 
kunna påverka de uppsatta målen. Denna förutsättning är något som skiljer privata och 
offentliga organisationer åt, om en privat organisation märker att målen går emot vad 
organisation vill uppnå blir processen med att ändra målen inte lika lång då beslutsvägarna är 
kortare. Ledningsgruppen kan göra snabbare förändringar inom organisationen för att gå i 
linje med målen. Privata organisationer är beroende av ägarna och marknaden för att fortleva, 
medan offentliga organisationer har en ekonomisk trygghet om de inte uppnår målen 
(Abrahamsson & Andersen, 1998). 
 
Styr man på två olika sätt men får samma utfall så har valet av styrmetod ingen betydelse. När 
målöverensstämmelsen är låg är det de arbetssökande som blir lidande. Studien blir därför 
relevant för både arbetsgivare och arbetstagare men även alla andra som någon gång varit i de 
positionerna. Vad tidigare forskning förbisett är kunskapsgapet mellan den privata och 
offentliga styrningen och dess påverkan på måluppfyllelsen. Genom att undersöka detta 
kunskapsgap kan man se om prestation och motivation skiljer sig åt i privat och offentlig 
styrning och hur det påverkar organisationernas prestationer.  
 
1.3 Syfte 
Syftet är att identifiera och jämföra skillnaderna i styrningen på den operativa nivån mellan en 
privat och en offentlig organisation. Specifikt är vi intresserade av att identifiera hur 
prestation och motivation påverkas på individnivå beroende av om det är en privat eller 
offentlig organisation.  
 
1.4 Forskningsfrågor 
För att besvara studiens syften har följande forskningsfrågor tagits fram.  
1. Vad skiljer privat och offentlig styrning på den operativa nivån?  
2. Hur påverkar styrningen individens upplevda prestation och motivation i privata och 
offentliga organisationer? 
 
1.5 Disposition 
Studien följer en klassisk disposition. Det första kapitlet innehåller introduktion vilket 
framhäver syftet, forskningsfrågor samt problematisering. Nästkommande kapitel behandlar 
teorier och tidigare forskning kring ämnet. Tillvägagångsättet och uppbyggnaden redogörs i 
metodkapitlet. Det empiriskt insamlade materialet från intervjuer och enkäter presenteras i 
empirin. Analyskapitlet innehåller en analytisk sammankoppling mellan empiri och teori. 
Sista kapitlet i studien kommer besvara och diskutera de syften och forskningsfrågor som 
presenterades i introduktionen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för fortsatt forskning 
kring ämnet.   
 
 
 
 
 
 



 

2. TEORETISK REFERENSRAM  
___________________________________________________________________________ 
I teorikapitlet kommer teorier kring vanliga styrningsformer att redogöras för att sedan gå in 
på skillnader mellan privata och offentliga organisationer. Det kommer följas av 
motivationsteorier för att vi vill studera om motivationen skiljer sig åt beroende på om det är 
en privat eller en offentlig organisation. Två motivationsteorier tas upp, den ena utifrån en 
anställds synvinkel och den andra utifrån arbetssituationen. Arbetsprestation och motivation 
kan kopplas samman, om individerna är motiverade och ett bättre jobb utförs kommer det 
leda till att målöverensstämmelsen ökar. Vid insamlingen av empiri och analys används den 
teoretiska referensramen som utgångspunkt.  
 
2.1 Introduktion till teoretisk referensram 
Syftet med allmän ekonomistyrning är att skapa effektivitet vilket i sin tur leder till högre 
prestation i en organisation. Arbetsprestation bedömer hur väl en individ utfört ett arbete, de 
arbetsrelaterade aktiviteter som förväntas av en medarbetare samt hur väl aktiviteterna utförs. 
Vid bedömning av en arbetsprestation bedöms kvalitén i förhållande till de uppsatta målen i 
en organisation. En individ som är motiverad kommer automatiskt öka sin prestation och 
utföra sitt arbete effektivare vilket kommer gynna organisationen i längden (Campbell, 1990). 
I en regelstyrd organisation är det ledningen som styr medarbetarna med regler och direktiv 
och frihetsgraden minskar. Regelstyrning kan därför skada motivationen hos medarbetarna. 
Eftersom frihetsgraden är låg får man inte möjlighet att ta egna initiativ eller vara kreativ 
(Grönlund & Modell, 2006). Styrningen påverkar en individs prestation eftersom man med 
styrning kan framkalla motivation. Motivation har stor betydelse då det krävs motivation för 
att utföra ett bra arbete. Är en individ inte motiverad påverkas prestationen negativt eftersom 
individen inte får samma incitament att prestera på topp.  
 
Beroende på om organisationerna är privata eller offentliga kan faktorerna som påverkar 
prestationen skilja sig åt. Är en individs värderingar i linje med organisationens mål är det 
positivt för organisationen eftersom individen då automatiskt kommer agera till 
organisationens intresse (Anthony et al., 2014). Medarbetare i offentliga organisationer har 
ofta samma värderingar som organisationen. Det som särskiljer dem åt är att de lägger mer 
fokus på personer som inte annars blir prioriterade i samhället och därför blir vägen till 
måluppfyllelsen längre (Perry & Wise, 1990). Är medarbetarna motiverade att utföra sitt 
arbete kommer deras prestation att ge så bra resultat som möjligt. Motivationen kan påverkas 
på flera olika sätt. I privata organisationer är de monetära incitamenten större på grund av att 
de själva kan påverka sin lön eller bonus till en viss grad (Herzberg, Mausner & Snyderman 
Bloch, 1993; Fried & Ferris, 1987). Har individen en hög grad av motivation leder det till ett 
bättre utfört arbete vilket i sin tur leder till högre målöverensstämmelse. Därmed kan man dra 
slutsatsen att arbetsprestation och motivation är viktiga faktorer i organisationer för 
framgångsrika prestationer. Är en individ omotiverad till sitt arbete påverkas individens 
prestation negativt och måluppfyllelsen för organisationen blir svår att nå (Anthony et al., 
2014). 
 
I figuren nedan visas hur styrningen påverkar motivationen som i sin tur påverkar 
prestationen. I kapitel 2.2 beskrivs olika styrningsformer. I kapitel 2.3–2.6 beskrivs 
skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer. Motivation förklaras i 2.8 och 
arbetsprestation i 2.9. Slutligen presenteras hur prestationen leder till en organisations 
måluppfyllelse i 2.10. Figuren visar hur styrning påverkar motivation och i sin tur en individs 
prestation. Prestationen utfaller olika beroende på om det är en privat eller offentlig 



 

organisation och hur motiverad en individ är. Olika faktorer påverkar prestationens utfall. I 
vissa fall styr organisationer på ett sätt som gör att medarbetarna inte alls är motiverade och i 
dessa fall påverkar styrningen prestationen direkt. För att få bästa möjliga arbetsprestation 
krävs att medarbetarna är motiverade och då får även organisationen hög grad av 
måluppfyllelse.  

 

 
Figur 2.1: Presentation av teoretisk referensram  
 
2.2 Styrning för prestation   
Målet med ekonomistyrning är att implementera en organisations strategi för att de ska kunna 
nå sina ekonomiska mål och prestera. Styrningens syfte är att skapa en god prestation och 
motivation för hela organisationen. Målen kan innefatta exempelvis lönsamhet, soliditet och 
hög kvalitet. Styrning sker då genom att styra de anställdas beteenden så att deras mål 
stämmer överens med organisationens (Anthony et al., 2014). Det finns flera olika styrformer 
och tre av de vanligaste är: regelstyrning, målstyrning och självstyrning. Det som skiljer 
modellerna åt är graden av hårdhet på styrningen samt medarbetarnas frihetsgrad. Kombineras 
flera styrmodeller kan det resultera i en osäkerhet och oklarhet om vilka beslut och mål som 
ska följas (Grönlund & Modell, 2006). 
 
TABELL 2:1: Styrformer  
Källa: Anpassad efter K. Nilsson, personlig kommunikation, 20 januari 2011 
Styrformer    
 Styrande  Styrd  
Regelstyrning VAD (som ska göras)  
 HUR (det ska göras)  
Målstyrning  VAD (som ska göras) HUR (det ska göras) 
   
Självstyrning  VAD (som ska göras) 
  HUR (det ska göras) 
 
Tabell 2:1 visar hur stor frihetsgrad och hur hård styrning vardera styrform har. Det visas 
genom att förklara vem som bestämmer vad i en organisation.   
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2.2.1 Regelstyrning 
Utgångspunkten för regelstyrning är att ”människan är bara en kropp”. I regelstyrningen sätter 
ledningen upp detaljerade regler för hur personalen ska utföra sitt arbete för att undvika 
människors destruktiva beteende. I styrningen finns det tydliga instruktioner om vad man ska 
göra samt gränser om vad som inte är tillåtet. Det krävs att ledningen har kunskap om reglerna 
som sätts upp samt ett kontrollsystem som kontrollerar att direktiven följs för bästa effekt. Det 
är en förutsättning att reglerna är långsiktiga för att kunna uppnå målen som organisationen 
har. I denna styrmetod är styrningen hög medan frihetsgraden för medarbetarna är låg 
(Sandqvist, 2010). 

2.2.2 Målstyrning 
Utgångspunkten för målstyrning är att ”människan tänker också”. Det är en indirekt styrform 
som går ut på att ledningen sätter upp mål och medarbetarna har frihet att avgöra vilket 
tillvägagångssätt som skall användas för att målen ska nås. Målen bör följas upp kontinuerligt 
och det innebär att mätbarhet och tydlighet är viktiga egenskaper i styrningen. 
Organisationens mål måste brytas ned från ledningen ner till medarbetarna för att anpassas till 
alla nivåer, något som ska löpa som en röd tråd genom verksamheten. För att en organisation 
ska nå sitt mål krävs att varje medarbetare förstår sina och organisationens mål. Målstyrning 
ger handlingsfrihet åt medarbetarna då fokus är att målet skall nås, inte hur målet uppnås. 
Målstyrning ger den enskilda individen ansvar och ger medarbetarna möjlighet att påverka att 
arbetet. Det gör att trivseln, motivationen, kreativiteten och initiativförmågan ökar. 
Motivationen ökar under förutsättning att det finns information om varför målen finns. I 
målstyrning är både styrningen och frihetsgraden medelhöga (Anthony et al., 2014; Sandqvist, 
2010).  

2.2.3 Självstyrning 
Utgångspunkten för självstyrning är att ”människan känner med hjärtat”. Med hjälp av en 
vision får en individ motivation att ändra sitt beteende. Det fungerar som en drivkraft om 
visionen man har är meningsfull och något individen själv vill uppnå. Tanken är att individen 
ska ha möjlighet att uttrycka sig själv samt att kunna handla utifrån sitt eget intresse. Med 
självstyrning har medarbetare stor frihet och ansvar att planera utformningen av sitt arbete 
själva vilket ger möjlighet att nå individuella mål som i sin tur ökar individens motivation. 
Det är svårt att mäta självstyrning eftersom det är väldigt individuellt. Ledningen styr lite och 
frihetsgraden är hög (Deci och Ryan, 2002; Sandqvist, 2010). 
 
2.3 Olika organisationer  
För att förstå drivkraften för en organisation måste det definieras vilken typ av organisation 
det är; en privat eller offentlig. Syftet ska definieras så att man ska förstå vad organisationen 
ska ta hänsyn till samt vilka aktörer som medverkar i organisationen. Att försöka hitta 
särskiljande drag mellan privata och offentliga organisationer är inget nytt utan det är något 
man gjort i århundraden. Det latinska ordet ”public” betyder offentlighet och ”populus” 
betyder skilt från. Privata organisationer är skilt från offentligheten medan en offentlig 
organisation är nationens och folkets organisation (Perry & Rainey, 1988). För att bygga teori 
runt ämnet behövs en klassificering och definition av organisationerna eftersom skillnaderna 
är komplicerade (Rainey, Backoff & Levine, 1976). 

2.4 Privata organisationer  
En privat organisation är ett resultat av en idé och ett ekonomiskt risktagande men är även 
beroende av marknaden och ägarna för sin fortlevnad (Abrahamsson & Andersen, 1998). 
Beslutsfattande inom en privat organisation kan ske på olika nivåer men främst på högsta 



 

nivån i hierarkin. Reglerna i en privat organisation kan se olika ut beroende på dess främsta 
syfte, det kan exempelvis vara att de måste följa olika lagar, interna bestämmelser samt vanor 
och seder inom en specifik bransch (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1999). Att dominera 
marknaden och ha hög konkurrenskraft samt vara vinstmaximerande genom att 
produktionskostnader ska vara så låga som möjligt är mål som är viktiga för privata 
organisationer.  
 
Inom privata organisationer som exempelvis bemanningsbranschen finns direktiv och krav 
om hur anställningarna ska gå till. Bemanningsdirektivet är till för att skydda de anställda och 
innefattar regler om hur anställningsvillkor där lön och arbetstider ska ha samma villkor som 
vid en anställning i kundföretaget (SOU, 2011). 
 
2.5 Offentliga organisationer  
Offentliga organisationer är i stor utsträckning beroende av politiska beslut som fattas, 
besluten påverkar i sin tur styrningen i verksamheten. Finansieringen av offentliga 
organisationer sker genom skattemedel och de blir därigenom beroende av budgeten som 
regeringen beslutar om. Olika tillsynsmyndigheter kontrollerar offentliga organisationer för 
att vara säkra på att samhällsnyttan blir optimal ur medborgarperspektivet. Offentliga 
organisationer ska aldrig gå med vinst eller förslut, det ska finnas en ekonomisk balans av de 
resurser som erhålls (Magnusson & Wittbom, 2013). 
 
Offentliga organisationer har vissa restriktioner och legala aspekter att ta hänsyn till, vilket 
både leder till högre kontrollkostnader och begränsningar de måste förhålla sig till (Merchant 
& Van der Stede, 2012). Inom en offentlig organisation är de anställda ofta motiverade på 
grund av dess starka anknytning till organisationen och är därför beredda att agera i enighet 
med organisationens mål, vilket inte förekommer lika ofta inom de privata organisationerna. 
Medarbetarna blir motiverade av att prestera när de anser att arbetet är meningsfullt och 
känner att de har ett ansvar för resultatet från arbetet. Den motivation som finns inom 
offentliga organisationer ger ett positivt samband till att arbeta inom organisationen (Perry & 
Wise, 1990). 

De övergripande målen i en offentlig organisation kan vara svåra att uppnå eftersom målen 
bryts ned till delmål, vilket i sin tur bryts ned till ytterligare delmål. Detta innebär att det 
övergripande målet blir ännu svårare att uppfylla, på grund av att uppfattning och tolkning 
kan skilja sig åt mellan medarbetare i organisationen. I praktiken är det svårt för både privata 
och offentliga organisationer men det är svårare för de offentliga organisationerna där 
tolkning av det övergripande målet ofta ger uppskov till meningsskiljaktigheter (Rombach, 
1991). Det är svårt att fastställa och formulera mätbara mål för ledningen när organisationer är 
stora och komplexa (Rombach, 1991). I offentliga organisationer är mål ofta kvalitativa vilket 
betyder att de är svårare att mäta, och därför blir det svårt att visa upp en måluppfyllelse 
(Anthony et al., 2014; Rombach, 1991). I offentliga organisationer är mål mindre viktiga 
eftersom de ofta styrs av normer, regler, vanor och rutiner. I en offentlig organisation är det 
svårt att mäta resultaten då det finns tendenser till att mäta vad som produceras istället för 
utfallet av resultaten (Rombach, 1991). 
 
Rombach (1991) menar att centralisering av organisationers makt och kontroll är 
huvudorsakerna till att målstyrning fungerar sämre i offentliga organisationer. Det innebär i 
praktiken att politiken sätter mål för organisationen som sedan ska nås av medarbetare med 
valfritt tillvägagångssätt.  



 

 
Figur 2.2: Exempel på Målhierarki 
Anpassad efter Rombach (1991, sid 98) 
 
2.6 Dimensioner av offentlighet 
Forskare som Bozeman (1987) och Boyne (2002) anser att det är svårt att dra en tydlig gräns 
mellan privata och offentliga organisationer och pratar därför om dimensioner av offentlighet. 
Bozeman (1987) menar att organisationer har tre olika dimensioner av offentlighet: 
ägandeskap, finansiering och kontroll. De tre dimensionerna är av olika grader och därför går 
det inte att dra en tydlig gräns mellan privata och offentliga organisationer. I den första 
dimensionen syftar det till om ägaren är en privatperson, staten eller en förening. Med 
finansiering avses hur organisationen genererar pengar, det kan vara genom skattemedel, 
bidrag eller försäljning. Både privata och offentliga organisationer kan generera pengar från 
flera aktörer, exempelvis kan de privata både sälja varor men även få bidrag från staten. De 
offentliga finansieras med skattemedel och kan i vissa fall erbjuda tjänster till 
självkostnadspris. Med kontroll avses hur och vem som är med och granskar organisationerna. 
Produkter och tjänster granskas exempelvis av kunder. Genom lagar och regler kan samhället 
övervaka organisationen. Graden av övervakning beror på vilken typ av organisation det 
handlar om.  

2.7 Tydliga skillnader mellan privata & offentliga organisationer 
Under de senaste decennierna har det genom ny lagstiftning blivit möjlig för privata 
organisationer att erbjuda offentligt finansierade tjänster. De privata organisationerna kan vara 
antingen vinstdrivande eller icke-vinstdrivande. Det som skiljer en privat organisation mot en 
offentlig är hur organisationerna finansieras. De offentliga skattefinansieras och därmed 
bestäms intäkterna av staten. En privat organisation har möjlighet att själv bestämma över 
sina priser och därmed intäkterna. På marknaden där det både finns privata och offentliga kan 
de privata endast påverka volymen på försäljning när de vill ändra intäktens storlek 
(Magnusson & Wittbom, 2013). 
 
Arbetet med strategier är en faktor inom forskning som skiljer sig åt mellan privata och 
offentliga organisationer (Merchant & Van der Stede, 2012; Rainey, 1991). En orsak till detta 
är att alla organisationer skiljer sig från varandra och behöver olika strategier samt de hårda 



 

direktiven och kraven offentliga organisationer har. Det gemensamma för både privata och 
offentliga organisationer är att det finns chefer som arbetar med att utveckla mål och 
strategier för organisationen (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Offentliga organisationer har inte monetär vinst som ett mål i sig utan det är ett verktyg som 
möjliggör måluppfyllelsen hos organisationen. Den privata organisationen har däremot den 
monetära vinsten som ett mål och organisationens aktiviteter är nyckeln för att nå målet 
(Holmberg & Ödman, 1999). 

 
Figur 2:3: Privata och Offentliga organisationers mål och medel 
Källa: Anpassad efter Holmberg & O ̈dman (1999) 

2.8 Motivationsteorier 
Det finns många som forskat inom området för psykologiska motivationsteorier. Några utav 
dem är Frederick Hertzberg med hans tvåfaktorteori och J. Richard Hackman och Greg 
Oldhams Jobbegenskapsmodellen (fritt översatt från job characteristic model) som vi kommer 
beskriva närmare nedan. Jobbegenskapsmodellen är en teori om motivation för själva 
arbetsuppgiften medan Hertzberg tvåfaktorteori är inriktad på motivation för de anställda, 
vilket ger en bra spridning.  

2.8.1 Hertzberg tvåfaktorteori   
Tvåfaktorteorin består av hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer syftar till 
faktorer som arbetsmiljön och hur medarbetarna blir behandlade. Det som bidrog till 
tillfredställelse kallade Hertzberg för motivationsfaktorer, medarbetares tillfredställelse var 
kopplat till det som de själva utförde. En motivationsökning bland medarbetarna leder till 
prestationsförbättringar. Vantrivsel däremot är beroende av omvärldsfaktorer. Det vill säga 
det en individ inte själv kan påverka. Om faktorerna uppfylls leder det till ökad trivsel och om 
faktorerna inte uppfylls leder det till vantrivsel (Herzberg, Mausner & Snyderman Bloch, 
1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
TABELL 2:2: Hertzbergs tvåfaktorteori 
Källa: (Herzberg, Mausner & Snyderman Bloch, 1993) 
Motivationsfaktorer Hygienfaktorer  
Erkännande för väl utfört arbete  Trygghet  
Befordran Arbetsvillkor  
Prestationer: tillfredställelse vid ett bra utfört 
arbete, samt lösa problem och se resultat av 
arbetet.  

Förhållanden i arbetet som påverkar 
privatlivet  

Utmanande arbetsuppgifter  Lön  
Personlig utveckling  Arbetsledningen och vägledning av 

underordnad 
Ansvar  Status  
Tillväxt  Mänskliga relationer 
Intressant jobb  Personalpolitik  
Kontroll över den egna arbetssituationen  Ledarens kompetens  

2.8.2 Jobbegenskapsmodellen 
Teorin beskriver arbetets egenskaper, innehåll och utformande som påverkar motivationen. Är 
arbetet stimulerande leder det till högre motivation hos individen.  
  
Fem egenskaper som skapar motivation i arbetet är:  

• Arbetsuppgiftens krav på kunnighet  
• Möjlighet att identifiera sig med arbetsuppgiften  
• Arbetsuppgiftens betydelse för samhället och utomstående  
• Självständigheten i arbetet och möjlighet att planera dess genomförande  
• Feedback från arbetet som utförs  

 
De fem egenskaperna leder till tre olika psykologiska tillstånd:  

• Uppleva arbetet som meningsfullt – att generera en värdefull känsla av ett utfört 
arbete.   

• Kunskap om resultaten – en individ måste veta hur väl man utfört sina arbetsuppgifter.  
• Uppleva personligt ansvar - när en individ är ansvarig för resultatet av arbetet. 

 
Alla de tre psykologiska tillstånden måste upplevas av en individ för ett önskvärt utfall. Om 
något av de tre psykologiska tillstånden saknas kommer motivation och tillfredställelse att 
försvagas. Om de fem egenskaperna leder till de tre psykologiska tillstånden på ett positivt 
sätt kommer en individ känna sig nöjd och om någon saknas blir motivationen lägre (Fried & 
Ferris, 1987). 
 
2.9 Arbetsprestation 
Arbetsprestation bedömer hur väl en individ utfört ett arbete, de arbetsrelaterade aktiviteter 
som förväntas av en medarbetare samt hur väl aktiviteterna utförs. Vid bedömning av en 
arbetsprestation bedöms kvalitén i förhållande till de uppsatta målen i en organisation 
(Campbell, 1990) Ax, Johansson och Kullvén (2002) menar att arbetsprestationer i 
organisationer ska bedömas efter den strategi de arbetar efter. Är strategin att skapa kvalitet är 
det arbetsinsatsens kvalitet som ska värderas. Är däremot strategin att skapa kundnöjdhet är 
det nöjdheten som ska värderas. Tidigare forskare som Singh (1998) och Igbaria & Baroudi 



 

(1995) har använt sig av olika dimensioner för att mäta arbetsprestation. Dimensionerna 
används för att mäta arbetsprestation genom att olika respondenter får värdera sig själv på en 
skala jämfört med sina kollegor. Dimensionerna var olika beroende på vilken studie men 
kunde vara: förmåga, potential, kundrelationer, kvantitet, planering och kunskap, kreativitet, 
produktivitet och kvalitet.  
 
Personalchefer bedömer arbetsprestationerna av varje medarbetare årligen eller kvartalsvis för 
att hjälpa dem att identifiera förbättringsområden. Arbetsprestation är därför ett viktigt 
kriterium för organisatoriska resultat och framgångar (Campbell, 1990).  
 
2.10 Målöverensstämmelse  
Ett skäl till att sätta upp mål är att kunna mäta och följa upp de resultat man fått för att 
bedöma måluppfyllelsen. När två eller flera parter har samma mål och värderingar uppfylls 
målöverensstämmelsen (Anthony et al., 2014). 
 

”I målöverensstämmelse processen är åtgärder som individer tagit i enighet med 
deras egen intresse även det som stämmer bäst överens organisationens intresse.” 
(Citat hämtat och fritt översatt från: (Anthony et al., 2014, s. 98)  

 
En anställd arbetar ofta efter sitt egenintresse och enligt principal-agenteorin har de ofta inte 
samma intresse som principalen. Målöverensstämmelse går ut på att få en individs 
egenintresse att stämma överens med organisationens övergripande mål. Det är omöjligt att 
uppnå perfekt målöverensstämmelse på grund av att en organisation och medarbetarna 
påverkas av en mäng olika faktorer. Målöverensstämmelsen kan dock stärkas genom god 
kommunikation, delaktighet och belöningssystem (Anthony et al., 2014). Belöningssystem är 
ofta ihopkopplat med målöverensstämmelse men det finns en svårighet i att belöna 
individuella prestationer i en offentlig organisation eftersom att det är svårt att se en tydlig 
skillnad på vilken individ som utfört vad (Rombach, 1991). 
 
2.11 Sammanfattning teoretisk referensram  
Syftet med denna studie är att identifiera och jämföra skillnaderna i styrningen mellan en 
privat och en offentlig organisation samt hur prestationen påverkas på individnivå. Vi har 
tagit fram olika teorier och utifrån dem byggt upp en teoretisk referensram från de mest 
relevanta delarna av teorierna där studiens syfte bearbetas. Den teoretiska referensramen är 
grunden till intervju- och enkätfrågorna för att syftet och forskningsfrågorna ska kunna 
besvaras.  
 
Styrning av en organisation kan ske på flera olika sätt och tanken är att medarbetarna ska 
styras på ett sådant sätt att deras individuella mål stämmer överens med organisationens 
övergripande mål (Anthony et al., 2014). Det finns flera olika styrsystem och tre utav de 
vanligare är: regelstyrning, målstyrning och självstyrning. Det som skiljer styrmetoderna åt är 
graden av hårdhet på styrningen samt medarbetarnas frihetsgrad (Grönlund & Modell, 2006). 
Hur styrningen sedan ser ut beror på om det är en privat eller en offentlig organisation. En 
privat organisation drivs av resultat och är beroende av det för sin fortlevnad. En tydlig gräns 
mellan privat och offentlig styrning är svår att sätta (Bozeman, 1987; Boyne, 2002). 
Skillnaderna mellan organisationernas mål och medel är däremot enkel att notera. Målen för 
de privata organisationerna är att generera pengar och medlen för att uppnå målen är att driva 
en verksamhet. Medan målen för en offentlig organisation är att få driva en verksamhet och 
medlen för att nå dit är skattemedel från staten (Holmberg & Ödman, 1999). 
 



 

En offentlig organisation måste följa fler lagar och restriktioner än en privat organisation och 
blir kontrollerade i fler led än de privata (Merchant & Van der Stede, 2012). Centralisering av 
makt och kontroll är en faktor som gör att målstyrning kan bli drabbad i offentliga 
organisationer. Medarbetarna måste hela tiden föra en dialog med de högre cheferna för att 
genomgå ett beslut, vilket medför att vägen mellan beslut och verkan kan ta längre tid. 
Självstyrningen finns inte på samma sätt i en offentlig organisation eftersom de är mer 
regelstyrda (Rombach, 1991). 
 
Politiska beslut påverkar offentliga organisationer i stor utsträckning eftersom de i sin tur 
påverkar hur styrningen i de offentliga organisationerna ska ut. Finansieringen sker via 
skattemedel och tanken när regeringen lägger budgeten är att organisationen varken ska gå 
med vinst eller förlust. Offentliga organisationer har flera tillsynsmyndigheter som 
kontrollerar att samhällsnyttan som organisationen finns till för uppfylls (Magnusson & 
Wittbom, 2013). 
 
De monetära incitamenten för en offentlig organisation ger ingen effekt då de vet att de får 
pengar från staten för sin fortlevnad. Perry & Wise, (1990) menar därför att de anställda i 
offentliga organisationer ofta är mer motiverade på grund av deras starka anknytning till 
organisationen och att deras privata mål är likvärdiga med organisationens.  
 
Det är viktigt att mål mäts för att kunna bedöma måluppfyllelsen och målöverensstämmelsen. 
Det är omöjligt att ha en perfekt målöverensstämmelse men den kan stärkas genom 
kommunikation, delaktighet och till viss del belöningssystem (Anthony et al., 2014). I en 
offentlig organisation är det svårt att mäta resultaten. Det är svårt att nå de uppsatta målen i en 
offentlig organisation eftersom de lätt feltolkas när de bryts ned till delmål. När målen blivit 
nedbrutna till delmål bryts de ner ytterligare en gång och slutligen kan delmålen komma i 
konflikt med organisationens övergripande mål. Målen i offentliga organisationer är ofta 
svåra att mäta och de ger en låg grad av målöverensstämmelse på grund av att de ofta är stora 
och komplexa organisationer. I de offentliga organisationerna kan målen komma i andra hand 
då de i stor utsträckning styrs av lagar, regler och i många fall rutiner vilket sätter målen åt 
sidan (Rombach, 1991). 
 
För att styra en organisation krävs det att medarbetarna är motiverade att utföra sitt arbete för 
att deras prestation ska generera så bra resultat som möjligt. Styrningen kan påverka genom 
monetära incitament vilket kan öka motivationen hos en individ. Är en individ motiverad blir 
ett bättre jobb utfört som i sin tur kan påverka målöverensstämmelsen. De två 
motivationsteorierna (Hertzbergs tvåfaktorteori och jobbegenskapsmodellen) beskriver 
motivation på två sätt. Hertzbergs tvåfaktorteori tar upp motivation från en medarbetares 
synvinkel och jobbegenskapsmodellen utifrån arbetssituationen. Jobbegenskapsmodellen 
menar att ett stimulerande arbete skapar motivation hos en individ. Motivationsfaktorerna från 
tvåfaktorteorin uppfylls i högre utsträckning i privata organisationer. De monetära 
incitamenten är större i privata organisationer eftersom man till en viss grad själv kan påverka 
sin lön eller bonus. Känner en individ sig motiverad utförs arbetet med en högre kvalité och 
effektivitet, vilket i sin tur leder till en högre grad av målöverensstämmelse (Campbell, 1990). 
 
Arbetsprestation bedömer hur väl en individ utfört ett arbete, de arbetsrelaterade aktiviteter 
som förväntas av en medarbetare samt hur väl aktiviteterna utförs. Vid bedömning av en 
arbetsprestation bedöms kvalitén i förhållande till de uppsatta målen i en organisation 
(Campbell, 1990). När arbetsprestation och motivation sammankopplas ser vi ett samband 
mellan hur bra en individ utför sitt arbete och hur motiverad individen är för att utföra arbetet. 



 

Har individen en hög grad av motivation leder det till ett bättre utfört arbete vilket i sin tur 
leder till högre målöverensstämmelse. Därmed kan man dra slutsatsen att arbetsprestation och 
motivation är viktiga faktorer i organisationer för framgångsrika prestationer. När en individ 
är motiverad kommer arbetsprestationen bli bättre, vilket har en betydande del i hur väl 
individen utför sina arbetsuppgifter. En omotiverad individ kommer inte prestera lika bra som 
en motiverad individ vilket kommer påverka organisationen negativt. Är organisationens 
medarbetare inte motiverade och utför ett sämre arbete kommer det påverka styrningen och 
måluppfyllelsen på det sättet att målen kommer bli svårare att uppnå. 
 
För att få en överblick vad som skiljer styrningen i privata kontra offentliga organisationer har 
en tabell sammanställts för att se hur den operativa nivån i organisationerna påverkas. De 
faktorer som tas upp i tabellen nedan är de främsta skillnaderna mellan privata och offentliga 
organisationer.  

TABELL 2.3 Sammanställning av skillnader mellan privat och offentlig styrning  

 
  
  

 Privat  Offentlig 

Fortlevnad  Beroende av marknad och 
ägarna 

Medel från regeringen 

Lagar  Interna regler  
Lagstiftning beroende på 
bransch 
 

Hård lagstiftning 
Regler och restriktioner 
både interna och från 
regeringen.  

Mål  Pengar  
Marknadsdominerande 
Vinstmaximerande 
Konkurrenskraftig  

Bedriva en verksamhet  

Motivation  Monetära incitament Engagemang för 
organisationen  
 

Ägande  Privatperson  
Aktieägare  

Staten  

Medel  Eget kapital  
Försäljning 
 

Skattemedel  
 

Kontroll  Intressenter   Politik  
Öppen för allmänheten 

Styrmedel  Valfritt styrmedel  Budget med färdig intäkt 



 

3. METOD  
___________________________________________________________________________ 
Tillvägagångssättet för studien presenteras i detta kapitel. Metodvalen har motiverats och 
definierats. Organisationerna som undersökts ska presenterats och metodproblem som 
uppstått kommer tas upp.  
 
3.1 Analytiskt synsätt  
Inom vetenskaplig forskning finns tre olika metodsynsätt: systemsynsättet, analytiska 
synsättet och aktörssynsättet. De olika synsätten ser på kunskapsskapande utifrån olika 
förutsättningar.  Det analytiska synsättet antar att verkligheten är objektiv och synsättet 
används för att sammanfatta en verklighet utanför människan eftersom människans intryck 
skiljer sig åt. Studien utgick ifrån det analytiska synsättet då verkligheten förklaras objektivt 
och fullständigt (Arbnor & Bjerke, 1994). Ett analytiskt synsätt anses vara det mest passande 
då respondenternas svar ska kunna kategoriseras och analyseras utifrån olika faktorer.  
 
3.2 Blandad metod  
I den här studien kombineras både en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod och vid en 
sammanslagning av de två metoderna kallas det blandad metod (Bryman & Bell, 2013). Vi 
använder en kvalitativ metod som huvudmetod med en kvantitativ metod som undermetod. Vi 
ville se om chefernas åsikter var linje med de anställdas åsikter. Men även stärka studiens 
tillförlitlighet genom denna jämförelse.  
 
En kvalitativ metod valdes eftersom det är frågor som rör en människas syn på verkligheten. 
Människor upplever olika saker och därför är man intresserad av beskrivningar, förklaringar 
och tolkningar. Kvalitativa studier innefattar ett mindre urval av individer men dessa är desto 
djupare undersökta. Det är en kvalitativ studie på grund av att undersökningen gjorts på ett 
fåtal organisationer och det krävs en djupare förståelse inom det valda ämnet (Bryman & Bell, 
2013). Den kvalitativa metoden använde vi för att få djupa svar från chefer och förstå hur 
chefer tänker kring styrning, motivation och prestation.  

Kvantitativ metod innebär att man på olika sätt försöker mäta verkligheten utifrån att 
verkligheten är objektiv. Studien omfattar stora populationer och är kopplat till tekniker 
såsom enkätundersökningar för att kunna få bevisbara och mätbara resultat. Kvantitativ metod 
används då det gjorts enkäter som medarbetarna på organisationerna svarat på. Detta har gjort 
resultaten mätbara. Det är ett tidsbesparande alternativ till intervjuer för att fånga samtliga 
medarbetares åsikter. Om man identifierar verkligheten och jämför det med chefens åsikter 
kan man dra en slutsats om hur verkligheten ser ut (ibid.). Den kvantitativa metoden gör att vi 
kan räkna med alla medarbetares åsikter för att få en bredd i studien. Medarbetarna kommer 
stärka chefernas påståenden.  

Eftersom en blandad metod används har data samlats in från de båda metoderna. Resultaten 
har integrerats och slutsatser har dragits med hjälp av både den kvalitativa och kvantitativa 
metoden. Studiens syfte var att få fram styrningen vilket var intressant för att se om chefernas 
individuella åsikter och medarbetarnas uppfattningar stämmer överens. Eftersom både chefer 
och medarbetares perspektiv var viktiga i studien ansågs både kvalitativ- och kvantitativ 
metod lämplig. Studien vill fånga hur styrningen ser ut i verkligheten utifrån både chefernas 
och medarbetarnas perspektiv.  
 
 



 

3.3 Deduktivt angreppssätt  
Studien är utförd enligt en deduktiv metod, vilket innebär att man utgår ifrån tidigare studier och 
kunskaper inom ämnet. En litteratursökning inom området privat och offentlig styrning, olika 
motivationsteorier, målöverensstämmelse samt arbetsprestation har genomförts. Syftet och 
forskningsfrågorna är framtagna utifrån vad som var intressant att undersöka. Studien följer en 
klassisk disposition och utgångspunkten är vår problemformulering och teori. Sedan kommer 
en redogörelse för metoden samt en presentation av empirin, analyser av data som är insamlad 
genom intervjuer och enkäter som analyserats mot teorin. Studien avslutas med slutsatser 
samt svar på frågeställningarna och problematiseringen (Bryman & Bell, 2013).  
 
3.4 Litteratur- och artikel sökning 
Litteratursökningen om ämnet styrning för privata kontra offentliga organisationer började i 
biblioteket på Luleås Tekniska Universitet. Sökningar gjordes på tidigare uppsatser och 
avhandlingar kring ämnet för att få en förståelse. Vetenskapliga artiklar har sökts fram i 
databaser som Primo och Google scholar. Sökorden som användes var bland annat ” 
management control systems”, ” goal congruence”, ”motivation”, ”job performance”, 
”public sector” och ”private sector”.  Genom att bara söka på exempelvis ”management 
control systems” resulterade det i ca 4 miljoner träffar. För att minska träffarna och hitta de 
intressanta artiklarna kopplades olika nyckelord ihop till söksträngar för att kunna hitta de 
vetenskapliga artiklar som passade vår studie. Vid användningen av söksträngarna fick vi allt 
från 5 träffar upp emot 8000, vilket gjorde det avsevärt mycket lättare att sortera ut de 
vetenskapliga artiklarna vi använt. Sökningar gjordes även genom att se över referenslistorna i 
intressanta studier för att finna artiklar som passar till undersökningen. Förutom vetenskapliga 
artiklar har vi använt teori i form av trycktlitteratur och tidigare publicerade uppsatser.  
 
3.5 Val av organisationer  
De respondenter vi valt som medverkar i vår studie är chefer och medarbetare. Vi har valt att 
avgränsa oss till två organisationer, en privat och en offentlig organisation för att kunna 
jämföra deras styrsystem och prestationer. Den privata organisationen som används i studien 
är StudentConsulting och den offentliga organisationen är Arbetsförmedlingen. Anledningen 
till valet av StudentConsulting och Arbetsförmedlingen är att de båda arbetar inom samma 
bransch, förmedling av arbete. Det är en tjänst som kan göras både privat och offentligt och vi 
har valt att koncentrera oss på StudentConsultings rekryteringsavdelning. Vilket är den 
avdelningen som stämmer bäst överens med Arbetsförmedlings uppdrag och på så vis blir 
studien jämförbar. Både StudentConsultings rekryterings avdelning samt Arbetsförmedlingen 
har som sitt yttersta mål att få ut människor i arbetslivet. Däremot skiljer sig den 
underliggande orsaken varför de vill få ut människor i arbetslivet. Vi har valt att endast 
undersöka skillnaderna mellan de två organisationernas styrsystem för att kunna göra en 
jämförelse och se om det är styrningen som påverkar deras medarbetares prestationer. Studien 
kommer visa om den strategiska styrmetoden följs på den operativa nivån och hur stor 
frihetsgrad de lokala cheferna och medarbetarna har. För att se hur de två organisationernas 
styrmetoder ser ut har vi valt att intervjua chefer på de lokala kontoren i Luleå som vet hur 
den rikstäckande styrningen ser ut och är uppbyggd. Enkäter har delats ut till medarbetarna 
för att se om styrningen stämmer överens med hur chefen uppfattar den.  
 
De valda organisationerna kontaktades först via mejl och dessa kontakter ledde oss till 
relevanta personer att intervjua för studiens syfte. När vi fick kontakt med respondenterna 
kontrollerade vi att kriterierna för vårt val av respondenter uppfylldes. Kriterierna för 
respondenterna till studien var att de skulle vara chefer över sin avdelning samt vara insatta i 



 

hur organisationen styrs. Mejlkontakten följdes av personliga telefonsamtal där 
intervjutillfällena bokades in (Bryman & Bell, 2013).  
 
Fredag den 8 Maj intervjuades Anna Dahlqvist som har befattningen konsultchef på 
StudentConsulting i Luleå. Hon har arbetat i företaget sedan november 2014 och har både 
ansvar över rekryterarna samt över konsulterna. Eftersom den högsta chefen över Dahlqvist är 
VD Tobias Lindfors och han skulle i denna studie motsvara generaldirektören på 
Arbetsförmedlingen. Dahlqvist ansågs mest lämpad för studiens syfte då hon ansvarar över 
rekryterarna men samtidigt är chef över konsulterna.  
 
Måndag den 11 Maj 2015 intervjuades Daniel Nilsson som har befattningen 
arbetsförmedlingschef för kontoret i Luleå där ungefär 80 medarbetare jobbar, varav 60 
arbetar med arbetsförmedling. Nilsson har det övergripande ansvaret och har varit chef i 1,5 
år men har arbetat inom organisationen i 13 år. 
 
I urvalet för enkätundersökningen var utgångspunkten att alla medarbetare på avdelningen för 
rekrytering på StudentConsulting i Luleå och alla medarbetare på Arbetsförmedlingen som 
arbetar med förmedling av arbete skulle delta. Medarbetare från andra avdelningar sorterades 
bort, då de inte är intressanta för studiens syfte. Syftet med att alla från avdelningen ska delta 
är att studien ska stämma överens med verkligheten i så hög grad som möjligt. Enkäterna 
delades ut vid intervjutillfällena, i pappersformat. Respondenterna som blev intervjuade skulle 
vidarebefordra enkäterna till avdelningen för att sedan posta svaren till oss. Från 
arbetsförmedlingen deltog 22 av 60 medarbetare och i StudentConsulting deltog 4 av 4 
medarbetare. Vi har uppmärksammat bortfallet i Arbetsförmedlingen, men det är en rimlig 
spridning mellan ålder och kön så det bör inte bli några strukturella fel. Enkäterna har 
genomförts anonymt för att respondenterna ska känna sig bekväma med att svara ärligt. 
Tabellen nedan visar de respondenter som deltar i studien samt deras befattning i 
organisationen.  
 
TABELL 3:1: Val av respondenter  
 Arbetsförmedlingen StudentConsulting 
Intervjuer  Kontorschef  

Daniel Nilsson  
Konsultchef 
Anna Dahlqvist  

Enkäter  Avdelning för Avdelning för 
Arbetsförmedlare 22/60  

Rekryterare 4/4  

 
3.6 Datainsamling 
Datainsamling för studien genomfördes på två sätt, kvalitativ metod med hjälp av intervjuer 
och en kvantitativ metod med hjälp av enkäter. Intervjuer gjordes med två valda 
organisationer, en privat och en offentlig organisation. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes då vi ville använda ett frågeformulär att utgå ifrån men med möjlighet att ställa 
följdfrågor till respondenterna, se bilaga 1. Denna intervjustil kan ge bättre svar vid 
kvalitativa studier då respondenterna kan nämna saker de anser är viktiga som inte framgått 
av huvudfrågorna (Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna spelades in för att ha möjlighet att 
lyssna på materialet fler gånger. Respondenterna blev innan intervjun informerade om de 
skulle bli inspelade för att följa ett gott etiskt förhållningssätt. Båda respondenterna gav sina 
medgivanden till att bli inspelade under intervjuerna. Intervjuerna hölls med chefer från de två 
valda organisationerna. När intervjuerna var gjorda transkriberades materialet för att sedan 
sortera ut det primära från empirin.  



 

 
Enkäter delades ut till medarbetare på de valda organisationerna för att få fram röster kring 
hur styrmetoder fungerar i deras organisation. Det intressanta är huruvida organisationerna 
skiljer sig åt gällande vad medarbetare tycker kring mål, motivation och styrning. 
Enkätundersökningarna gjordes för att styrka det cheferna säger med medarbetarnas åsikter. 
Vid utformningen av enkätfrågorna var vår ambition att de skulle vara lätta att besvara av våra 
respondenter. Med en enkel enkät får man representativa svar (Bryman & Bell, 2013). 
Enkätfrågorna är framställda utifrån redan testade frågor kring arbetstillfredsställelse och 
motivation för att vara säkra på att det verkligen fungerar och stärka vår insamlade empiri, se 
bilaga 2. Det empiriska materialet som samlats in ska sedan ställas mot den teoretiska 
referensramen om vilka styrsystem som finns och hur de påverkar prestationen hos 
organisationen. 
 
3.7 Operationalisering  
Ett centralt begrepp i studien är Prestation och därför följer en förklaring hur begreppet 
används. Begreppet prestation kan jämföras med individers självupplevda prestation. 
Definitionen av prestation blir hur väl utfört ett arbete är och hur nöjd individen är med 
arbetet. Prestation blir mätbart i denna studie genom enkäter utdelade till medarbetare på både 
Arbetsförmedlingen och StudentConsulting. I enkäterna finns frågor som hänvisar till 
definitionen av prestation. Enkätfrågorna är framställda utifrån redan testade frågor kring 
arbetstillfredsställelse och motivation (Lutz, 2015). Bilaga 3 visar vilka frågor i enkäten som 
förklarar de olika begreppen Styrning, motivation och prestation. Styrning är uppdelad i två 
delar: den första som behandlar hur målstyrningen i organisationen fungerar och den andra 
som förklarar frihetsgraden medarbetarna har i sitt arbete. I bilaga 3 kan man se vilka 
enkätfrågor som förklarar styrning, motivation och prestation. Exempelvis är fråga 16, 18 och 
19 frågor som förklarar begreppet prestation. Medan fråga 10, 11, 14, 15 och 17 är frågor som 
behandlar hur motiverade medarbetarna är på avdelningen. Genom att dela upp frågorna i 
kategorier går det att göra den kvantifierbara och därmed mätbara.  
 
3.8 Analysmetod  
Empirin har analyserats genom en uppdelning mellan de två organisationerna för att kunna 
göra en jämförelse. Studiens syfte var att se skillnader i styrningen mellan privata och 
offentliga organisationer samt om motivation och prestation beror på vilken typ av 
organisation det handlar om. De olika organisationers styrning jämfördes mot den teoretiska 
referensramen. Vi har sökt både likheter och skillnader i empirin för att kunna analysera det. 
Liknande rubriker som i den teoretiska referensramen har använts till analysen för att på ett 
logiskt och överskådligt sätt kunna jämföra tidigare studier mot de två organisationerna och 
jämföra dem mot varandra.  
 
När vi tolkade enkäterna försökte vi vara objektiva och se generella trender i de svar som 
inkommit. Vi utgick ifrån varje fråga för att sedan summera dem. Vi delade in frågorna i 4 
kategorier: målstyrning, frihet i styrning, motivation och prestation. Styrningen delades in i 
två kategorier då de inte visar samma sak. Några frågor är inriktade på hur hög grad av 
målstyrning organisationen har och de andra hur hög frihetsgrad medarbetarna har i sitt 
arbete. De två inriktningarna tyckte vi var intressanta att både jämföra var för sig, med 
varandra och organisationerna emellan.  
 
I Samtliga fall har medelvärdet använts för att göra frågorna i de olika kategorierna 
jämförbara och mätbara mellan varandra. Den öppna frågan sammanställdes för att se 



 

samband mellan medarbetarna och skillnader organisationerna emellan. Den öppna frågan 
kunde användas för att tolka varför medarbetarna svarande som de gjorde.  
 
Fråga 2 och 8 hade negativ och omvänd betydelse i jämförelse med resterande frågor. För att 
kunna summera dessa till de andra frågorna transformerade vi svaren genom att ta 8 minus 
svaret som blir det motsatta svaret, en metod som kallas omvänd skala (Fritt översatt från: 
The Analysis factor, 2012). 
 
När medelvärdet tagits fram använde vi dataprogrammet Minitab för att göra grafer och 
beskrivande statisk för att åskådliggöra siffrorna. Alla resultat vi fick fram genom den 
beskrivande statistiken (såsom medelvärden, median och kvartiler) ligger på en skala från 1-7, 
där 1 är det lägsta och 7 det högsta och mest positiva. Vi framställde en analystabell med en 
jämförelse över beskrivande statistik mellan de två organisationerna. Därefter gjorde vi ett 
lådagram i Minitab av de beskrivande värdena för att lättare kunna jämföra dem mellan 
organisationerna.  
 
Vi korrelerade målstyrning, frihet i styrning, motivation och prestation för att se om det fanns 
ett samband mellan faktorerna. Det gjordes med organisationerna var för sig och sedan 
tolkades och analyserades de framtagna siffrorna. Varje fråga har även tolkats var för sig för 
att se om svaren skiljer sig åt och om vissa frågor stärker andra för att kunna dra generella 
slutsatser. När frågor skiljt sig åt har vi analyserat varför. Den öppna frågan har också 
kategoriserats och tolkats och den användes för att se orsakerna till prestationernas resultat. 
Efter tolkningen av enkäterna har de sammanflätats med empirin insamlad från intervjuerna 
för att se om chefernas uppfattning stämde överens med medarbetarnas. Utifrån tabellerna och 
de lådagram vi framställt har vi analyserat statistiken både inom organisationen och mellan 
organisationerna.  

3.9 Metodproblem  
Det kan uppstå metodproblem vid alla undersökningar och metoder. För att undvika 
metodproblemen har validitet och reliabilitetsproblem uppmärksammats för hela studien. 
Äkthet och pålitlighet observerades vid den kvalitativa metoden (Bryman & Bell, 2013). 

3.9.1 Validitet och Reliabilitet  
För den kvantitativa forskningsansatsen är begreppen reliabilitet och validitet relevanta. 
Validitet används för att kontrollera att det som är relevant för sammanhanget mäts och 
reliabilitet ser till att mätningen görs på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid försöka uppnå både 
hög validitet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). 
 
För att uppnå hög validitet har frågorna valts ut för att vara relevanta för syftet och 
forskningsfrågorna. Enligt Bryman och Bell (2013) kan den färdiga intervjuguiden 
överlämnas till respondenterna i förväg för att skapa en starkare reliabilitet, vilket vi gjort i 
denna studie.  
 
Ett problem med validiteten är hur personer definierar sin prestation, alla individer har olika 
självuppfattning. För att komma runt problemet har vi förklarat vad vi menar med begreppet 
prestation i denna studie innan de svarat på frågorna. Vi tror att man själv kan betygsätta sin 
prestation bättre än någon annan.  
 



 

Det finns fler medarbetare på Arbetsförmedlingen än på StudentConsulting vilket kan skada 
validiteten och reliabiliteten. Vi har valt alla på avdelningarna istället för att ha lika många 
individer från varje organisation för att få en helhetsbild över hur verkligheten ser ut. 

3.9.2 Äkthet och trovärdighet 
För den kvalitativa forskningsansatsen är äkthet och trovärdighet begrepp för att beskriva 
studiens karaktär. Äkthet är en viktig del i en kvalitativ forskningsmetod då metoden är 
beroende av om studien ger en rättvisande bild av respondenternas åsikter och uppfattningar. 
För att hålla en hög trovärdighet finns det fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2013). 
 
Vid öppna intervjuer kan det uppstå problem då det inte finns specifika svarsalternativ. Det 
kan vara svårt att komma djupt in på människor via intervjuer av bland annat personliga skäl 
eller av tidsbrist. Problemen vid kvalitativa intervjuer kan uppstå vid formulering av frågor 
eller att respondenterna inte ger ärliga svar. Enligt Bryman och Bell (2013) kan den färdiga 
intervjuguiden överlämnas till respondenterna i förväg för att skapa en starkare tillförlitlighet, 
vilket vi gjorde i denna studie.  
 
Vid datainsamlandet kan respondenterna svara med personliga åsikter och inte som 
organisationen tycker. Vid inspelning av intervjuer finns en risk att respondenten svarar 
annorlunda än den hade gjort i vanliga fall just på grund av att de blir obekväma med 
inspelningen och det finns alltid en risk för tolkningsfel. För att undvika detta har vi gått 
igenom de inspelade intervjuerna två gånger. Vi har fått respondenternas medgivande till 
inspelning av intervjuerna för att undvika missförstånd och tolkningsfel.  
 
Både StudentConsultings rekryteringsavdelning samt Arbetsförmedlingen har som sitt yttersta 
mål att få ut människor i arbetslivet. Däremot skiljer sig den underliggande orsaken varför de 
vill få ut människor i arbetslivet. Arbetsförmedlingen arbetar efter ett regleringsbrev och 
StudentConsulting efter interna mål, tillväxt och framgång. Den aspekten har vi försökt 
beakta vid analysen av studien.  
 



 

4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 
I Empiri avsnittet sammanställs den insamlade empirin. Insamlingen av empiri består av två 
personliga intervjuer med chefer och enkäter med medarbetare. Det insamlade materialet 
kommer från två olika organisationer som både arbetar med förmedling av arbete. De valda 
organisationerna är den privata organisationen StudentConsulting och den offentliga 
organisationen Arbetsförmedlingen. Materialet som sammanställts är de svar som ansågs 
vara relevanta till studien. Organisationerna har behandlats var för sig, empirin är därför 
uppdelad i två kapitel.  
 
4.1 Student Consulting  
StudentConsulting startades i Luleå 1997 av VD Tobias Lindfors, Niklas Jansson och Benny 
Grahn. Tanken var då att erbjuda studenter extrajobb under studietiden. Idag arbetar 
StudentConsulting med flera områden som bland annat rekrytering, bemanning, utbildning, 
coachning och stöd och matchning. Huvudsyftet är att hjälpa företag att hitta sin framtida 
arbetskraft och hjälpa studenter och nyexaminerade att hitta ett arbete (StudentConsulting, 
2015). 
 
Anna Dahlqvist med befattningen konsultchef blev intervjuad eftersom hon har ansvar över 
rekryterarna på kontoret. Anna började arbeta på StudentConsulting hösten 2014 och har 
ansvar över 4 rekryterare och samtliga konsulter.  

4.1.1 Styrning för prestation 
Dahlqvist berättar att det på flera sätt märks att StudentConsulting är en målstyrd 
organisation. Alla befattningar styrs av olika faktorer och har därför olika mått de mäts på. 
Varje befattning inom StudentConsulting mäts på vad de specifikt vill uppnå. Dahlqvist själv 
mäts på antalet kundbesök som hon gör ute på företag. Medan rekryterarna styrs på antalet 
intervjuer med arbetssökande. Är arbetsbelastningen hög hos medarbetarna som i huvudsak 
arbetar med rekrytering och intervjuer kan Dahlqvist lämna sina kundbesök för att ta några 
intervjuer och då övergår mätningen till antal intervjuer.  
 
Dahlqvist sätter upp tydliga ramar till sina medarbetare om vilka arbeten som söks. Det är 
viktigt att förklara vad som krävs och vad arbetsuppgifterna kommer innefatta. Rekryterarna 
måste vara pålästa om arbetet de ska förmedla för att undvika missförstånd mellan 
rekryterarna och de arbetssökande. Innefattar inte arbetet det som de arbetssökande tänkt kan 
de tacka nej till arbetet och anse att de blivit lurade, vilket ger StudentConsulting dåligt rykte. 
Det är viktigt att de arbetssökande inte överskattat sina kunskaper och då är det Dahlqvist och 
rekryterarnas jobb att redan i rekryteringsprocessen hitta en lämplig kandidat innan 
anställning.   
 
Styrningen blir därför en viktig del då Dahlqvist har personal- och rekryteringsansvar. 
Däremot är det kundföretaget som har det dagliga ansvaret över personalen de anställt via 
StudentConsulting. För att undvika problem har Dahlqvist och rekryterarna kontinuerliga 
uppföljningar för att hålla de arbetssökande på rätt väg och kunna kliva in tidigt om det skulle 
uppstå problem.  
 
Dahlqvist berättar att StudentConsulting har korta beslutsvägar. Eftersom VD Tobias Lindfors 
sitter i rummet bredvid så går det fort att ändra något om det skulle behövas. Det krävs inga 
processer som tar tid. StudentConsulting har externa lagar att förhålla sig till exempelvis 
arbetsrätten som reglerar allt från lönenivåer, diskriminering, avtal och att individer anställs i 



 

rätt kollektivavtal. Internt mellan medarbetarna finns få regler, eget ansvar och snabba 
beslutsvägar. Externt för rekrytering finns många regler att följa.  
 
StudentConsulting har ett ekonomiskt intresse och de anställda styrs utifrån vad 
organisationens mål. Det är viktigt för Dahlqvist och organisationen att målen som sätts upp 
nås. StudentConsultings övergripande mål är att uppnå den satta budgeten men varje individ 
har delmål gentemot kunder och konsulter. Dahlqvist berättar varför målen är viktiga:  
 

”Vet man vilket mål man har, vet man även när man gjort ett bra jobb!”  
 
Dahlqvist lyfter även fram då det kan uppstå ett problem med målstyrning. Om målen är för 
högt uppsatta och inte går att tänja på blir det svårt att uppnå målet. Vilket resulterar i att man 
släpper efter på någon annan del och fokuserar för mycket på målet men inte på helheten.  
 
Hade Dahlqvist endast blivit mätt på kundbesök och inte kunnat kombinera detta med 
intervjuer som sina medarbetare hade det blivit problematiskt att hjälpa varandra och 
samarbeta. Dahlqvist kan därför själv bestämma vart fokus ska ligga och rikta fokusen där den 
ger stört effekt.  
 
Internt följs målen upp direkt. Allt registreras i det interna datasystemet och det syns direkt på 
startsidan då ett arbete utförts och registrerats. Varje medarbetare ser hela tiden hur nära de 
ligger målet, vilket ger en ständig påminnelse.  

4.1.2 Motivation 
Om målstyrningen är motiverande beror på individen menar Dahlqvist. Privat är Dahlqvist 
målstyrd och tycker om att se när hon närmar sig sitt mål. Blir målen orealistiska hade 
Dahlqvist inte ens försök, då hade målstyrningen gett en motsatt effekt.  
 
Det är viktigt som chef att reglera målen för varje individ så att det blir motiverande. 
Stämningen på Dahlqvists avdelning är bra, de är ett härligt gäng och motivationen upplevs 
bra. Dahlqvist säger att målstyrningen uppfyller sitt syfte men hur mycket motivation det ger 
är upp till varje individ.   
 
Dahlqvist själv motiveras av att få in en ny beställning av en kund eftersom hon även mäts lite 
på försäljning. Om Dahlqvist fullföljer beställningen blir det en belöning i sig. Den största 
motiveringen är uppskattning från kunden eller som Dahlqvist uttrycker det:  
 

”Det bästa är när kunden säger jäklar vad bra ni har gjort, tack Anna för att ni 
hjälpt mig med det här! Det var suveränt! Det är den absolut största 
motiveringen!”  

 
4.2 Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen är en offentlig organisation som startades 1902. De har som har uppdrag 
att sköta regeringens arbetsmarknadspolitik. Det måste finnas en verksamhet som har kontroll 
på medlen och resurserna för politiken. Daniel Nilsson är arbetsförmedlingschef på kontoret i 
Luleå och har varit det i 1,5 år men arbetat inom organisationen i 13 år. Huvudsyftet för 
organisationen är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. 
Människor med nedsatt arbetsförmåga får extra hjälp att kunna börja arbeta igen, det kan 
exempelvis ske genom lönesubventionering (Arbetsförmedlingen, 2015). 



 

4.2.1 Styrning för prestation  
Nilsson berättar att i slutet av varje år skickas ett regleringsbrev ut och internt på 
Arbetsförmedlingen får man förhandsinformation om vad regleringsbrevet innehåller. I början 
av varje år läser man igenom regleringsbrevet och går igenom det nya regleringarna och vad 
som ska bibehållas. I grunden handlar regleringsbrevet om samma sak varje år, men de kan 
finnas olika inriktningar från år till år. Nilsson säger att styrningen är kopplad till politiken 
och om det sker ett regeringsskifte kan det medföra förändringar i styrningen. Varje kontor 
har ett fritt utrymme att styra inom, däremot måste de hålla sig inom vissa ramar. Det är fritt 
hur man vill jobba, organisera sig och vilka insatser varje kontor vill göra. Nilsson säger att 
regleringsbrevet är öppet skrivet och fritt för tolkningar. Regleringsbrevet är inte detaljstyrt 
och går att anpassa för lokala förutsättningar. Vilket är positivt då glesbygder, storstäder och 
mellanstora städer som Luleå ser olika ut.  
 
Ett problem Nilsson ser med styrformen är lagen om offentlig upphandling. Det behöver inte 
alltid vara ett problem men det gör processer långdragna. Det är viktigt att allt hanteras 
rättssäkert och det är därför lagen om offentlig upphandling används. Nackdelen blir att det är 
svårt att vara flexibla från fall till fall. Nilsson menar att om upphandlingar tar tid blir kunder 
utan avtal eftersom upphandlingar ska både kunna omprövas och överklagas. Samtidigt finns 
det en logisk förklaring till varför lagen om offentlig upphandling finns. Nilsson uttrycker sig 
om lagen om offentlig upphandling:  
 

”Lagen om offentlig upphandling är en akilleshäl!”  
 
Nilsson säger att det tar mycket tid att ha kontroll över siffror och statistik istället för att 
leverera det faktiska förmedlingsarbetet. Det finns personer som dagligen arbetar med 
uppföljningen då det skrivs mycket rapporter eftersom allting ska vara transparant mot 
allmänheten, vilket det läggs enorma resurser på. Styrningen är viktig för att få 
Arbetsförmedlingen att vara så effektiv som möjligt och uppfylla sitt syfte. Det är viktigt att 
ha i åtanke att det är andras pengar som Arbetsförmedlingen hanterar.  
 
Det svåra är att prioritera, eftersom en del personer har mer önskemål än behov och en del 
mer behov än önskemål. Resurserna räcker inte till alla och det blir problem då de ska 
fördelas. Utmaningen är att fördela resurserna på ett bra sätt. Personer som är nära 
arbetsmarknaden, som utbildar sig, har ett nätverk och eget driv kan uppleva att de inte får 
hjälp av arbetsförmedlingen eftersom de anses klara sig själva. Andra som inte gjort samma 
satsning och är längre ifrån arbetsmarknaden får mer hjälp eftersom de har längre väg att gå. 
Enligt Nilsson är det är den oförståelsen från allmänheten som skapar missnöje och rubriker i 
media om kritik mot Arbetsförmedlingen. Det är en stor skillnad mellan privata och offentliga 
organisationer, vilket det krävs förståelse för.  
 
Nilsson berättar att syftet med ett aktiebolag är att bereda vinst till Aktieägarna. Nilsson säger 
att en trygghet med offentliga organisationer är att de har ett anslag varje år, vilken en privat 
organisation inte har. Det unika med Arbetsförmedlingen är att målet är att vara effektiva, 
vara jämställda på arbetsmarknaden och prioritera de som inte annars skulle bli prioriterade. 
Resurserna sätts inte alltid in där det hade gett störst effekt utan ibland prioriteras det 
annorlunda eftersom Arbetsförmedlingen måste följa politiken och den inriktningen de vill ha.  
 
Av de uppsatta målen är det endast ett mål som inte är uppnått och det visste Nilsson redan i 
början på året, det var alldeles för högt uppsatt. Målen sätts av regeringen så det var inget 
Nilsson kunde påverka. Målen sätts genom ett snittvärde av de två senaste åren och de 



 

föregående åren fanns resurser som i dagsläget är borttagna. Varje måndag följs resultaten 
upp och Nilsson får underlag med indikatorer på var de behöver ändra eller om det ska 
fortsätta som förut, ofta är det bara en kontroll för att se att man är på rätt spår. För att nå 
målen är det viktigt att vara en bra ledare och kommunicera med sina medarbetare. 
Medarbetarna har många bra synpunkter och lösningar. För att nå målen är man även 
beroende av en marknad och det är inget unikt från privata organisationer. Ibland har 
Arbetsförmedlingen inte behövt anstränga sig men det blivit bra ändå och ibland har de gjort 
ett bra jobb trots att marknaden har varit svag. Det är en likhet med de privata 
organisationerna, då båda är beroende av konjunkturen. 

4.2.2 Motivation 
Nilsson säger att motivationen på avdelningen speglar ungefär hur samhället ser ut. Därför 
finns hela spannet av motivation, allt från individer som tycker att arbetet är det bästa i livet 
till de som funderar på att göra något annat. Arbetsförmedlingen i Luleå har låg 
personalomsättning vilket tyder på att medarbetarna trivs. För att individer ska bli motiverade 
menar Nilsson att det krävs kommunikation och att påvisa goda resultat men också ge 
medarbetarna utmaningar. Målen ska vara möjliga att nå men högt uppsatta.  
 
Nilsson säger att inom offentliga organisationer är belöningssystem inte möjligt eftersom det 
är skattepengar man arbetar med, därför är olika säljtävlingar eller bonusar inget 
Arbetsförmedlingen strävar efter. Det gäller att hitta andra motivationsfaktorer, motivation 
behöver inte alltid vara av monetär karaktär. Bra ledarskap, bra villkor och roliga aktiviteter 
både på och utanför jobbet kan vara andra alternativ. Nilsson tycker inte att man ska 
eftersträva bonus på en arbetsplats, det krävs mer för att man ska trivas som medarbetare. 
Nilsson menar att:  
 

”De är klart att man inte skulle säga nej till bonus om det om de fanns, det hade 
nog ingen gjort.” 

 
Den största motivationen enligt Nilsson är erkännande att man gjort något bra, han anser 
däremot att man attraheras av karriär och löneutveckling men att han skulle kunna gå ned i 
lön om de andra motivationsfaktorerna finns. Allt hör ihop, beröm utan lön fungerar lika lite 
som att få gåvor eller löneökning som tappar sin effekt i längden.  
 
4.3 Beskrivande statistik  
Tabellen nedan visar resultatet från enkäterna som delades ut till medarbetarna på 
StudentConsulting och Arbetsförmedlingen. Tabell 4:1 visar korrelation mellan styrning, 
motivation, och prestation i StudentConsulting och tabell 4:2 visar för Arbetsförmedlingen. 
 
I StudentConsulting är sambandet mellan prestation och motivation negativt, vilket betyder att 
ju högre motivationen är desto sämre blir prestationen. Sambandet mellan målstyrning och 
prestation är starkt positiv, vilket betyder att ju mer målstyrning som används desto bättre blir 
prestationen. Eftersom vi valt att frihet i arbetet ska vara en egen del av styrningen i denna 
studie kan vi se ett positivt samband mellan frihet och motivation medan frihet och prestation 
har ett negativt samband. Från den öppet ställda frågan om något i arbetet kunde förändras för 
att förbättra prestationen kom det fram att arbetet var stressigt och att tiden var knapp. 
 
För Arbetsförmedlingen finns ett positivt samband mellan prestation och motivation. Det 
betyder att ju högre motivation en medarbetare har desto bättre presterar de. Sambandet 
mellan målstyrning och prestation är positivt vilket betyder att ju högre grad av målstyrning 



 

som används desto bättre presterar medarbetarna. Frihetsgraden är lågt korrelerad med 
prestation och målstyrning vilket betyder att om friheten ökar, ökar även prestation och 
målstyrning. I den öppet ställda frågan om något i arbetet kunde förändras för att förbättra 
prestationen kom det fram att tekniken och datorsystemen behöver utvecklas och att ett fåtal 
upplevde att arbetet var stressigt. 
 
TABELL 4:1: Korrelation mellan styrning, motivation och prestation i StudentConsulting 

 
Målstyrning Frihet i styrning Motivation  Prestation  

Målstyrning  
 

-0,897 -0,812 0,795 
Frihet i Styrning -0,897 

 
0,968 -0,691 

Motivation  -0,812 0,968 
 

-0,489 
Prestation  0,795 -0,691 -0,489 

  
TABELL 4:2: Korrelation mellan styrning, motivation och prestation i Arbetsförmedlingen 

 
Målstyrning Frihet i styrning Motivation  Prestation  

Målstyrning  
 

0,358 0,325 0,526 
Frihet i Styrning 0,358 

 
0,524 0,245 

Motivation  0,325 0,524 
 

0,503 
Prestation  0,526 0,245 0,503 

  
Tabell 4:3 visar beskrivande statistik för StudentConsulting och tabell 4:4 visar den 
beskrivande statistiken för Arbetsförmedlingen. För att beskriva spridningen av resultatet från 
enkäterna kan man titta på mellanskillnaden mellan det lägsta och högsta värdena. Då kan 
man även se om det finns någon uteliggare som ligger långt ifrån resterande värden. 
Standardavvikelsen beskriver hur spridda mätvärdena är från medelvärdet. Tabellen visar mått 
som medelvärde, kvartiler och median och de analyseras i kapitel 5.  
 
TABELL 4:3: Beskrivande statistik StudentConsulting 

  Målstyrning 
Frihet i 
Styrning Motivation  Prestation 

Medelvärde 6,7 5,2 6,6 4,7 
Standardavvikelse  0,3 1,5 0,38 0,68 
Min 6,3 3 6 4 
Q1 6,4 3,7 6,2 4,1 
Median 6,7 5,6 6,7 4,8 
Q3 6 6,2 6,8 5,3 
Max 7 6,4 6,8 5,3 
 
TABELL 4:4: Beskrivande statistik Arbetsförmedlingen 

  Målstyrning 
Frihet i 
Styrning Motivation Prestation 

Medelvärde 6,1 4,8 5,94 5,2 
Standardavvikelse  0,6 0,7 0,67 1,2 
Min 5,3 3,5 4,8 2 
Q1 5,8 4,2 5,4 4,2 
Median 6 4,8 5,8 5,3 
Q3 6,6 5,4 6,7 6 
Max 7 6 7 7 



 

 
TABELL 4:5: Sammanfattning och Jämförelse av StudentConsultings och 
Arbetsförmedlingens chefers uppfattning 
 StudentConsulting Arbetsförmedlingen 
Styrform  Tydligt målstyrd  Direktiv och regleringar från regeringen 
  Målstyrd  
Lagar Arbetsrätt - diskriminering,  Direktiv från regeringen  
 kollektivavtal och lönenivåer  Lagen om offentlig upphandling 
Mål Hålla budget  Omsättnings mål 
 Specifikt antal kundbesök och  Prioritera arbetssökande som  
 intervjuer per vecka inte annars blir prioriterade 
Medel Beställningar från kunder Anslag från staten 
Flexibilitet  Korta beslutsvägar internt Rapporter  
  Långdragna processer  
Problem För hård målstyrning, viktigt  Lagen om offentlig upphandling 
 att reglera målen rätt är tidskrävande  
Mätning Allt följs upp direkt  Allt mäts, det finns individer som arbetar 

med  
 Ser när man närmar sig målen  heltid med siffror och statistik 
  Allt förmedlas inte till allmänheten 
Motivation 
på kontor 

Motiverade medarbetare  Speglar samhället precis som det ser ut,  

 Målstyrningen uppfyller sitt syfte alla aspekter finns 
Största 
motivationen 

Erkännande för ett väl utfört 
arbete 

Erkännande för ett väl utfört arbete 

Motivera 
medarbetare  

Reglera målen för varje individ  Ledarskap och bra kommunikation  

  Påvisa goda resultat och ge utmaningar  
 
Tabell 4.5 visar en sammanfattning av Dahlqvist och Nilssons uppfattning av hur styrning, 
motivation och prestation fungerar i organisationen. Tabellen är framtagen för att tydliggöra 
och jämföra kapitel 4.1 och 4.2  och är en sammanställning på det svar som framkom under 
intervjuerna. 
  



 

5. TOLKNING OCH ANALYS  
 ___________________________________________________________________________ 
I följande avsnitt kommer vi analysera ett lådagram samt göra en inomfallsanalys av 
studierna var för sig genom den insamlade empirin. Sedan följer en jämförelse mellan de 
olika organisationerna genom en mellanfallsanalys.  
 
Figuren nedan visar ett lådagram för att visualisera den beskrivande statistiken från tabell 4:3 
och 4:4. Genom att göra ett lådagram går det att jämföra den beskrivande statistiken av 
målstyrning, frihet i styrningen, motivation och prestation. I lådagrammet rymmer hälften och 
det mittersta respondenternas svar. Figur 5:1 visar att målstyrningen och motivationen i 
StudentConsulting är hög. Värdena är koncentrerade, vilket tyder på att alla gett liknande 
svar. Graden av frihet är spridd och har en stor variationsvidd vilket gör det svårt att dra en 
generell slutsats. Prestation är som vi tidigare nämnt förhållandevis låg särskilt i jämförelse 
med motivation. Figuren visar att målstyrningen och motivationen i Arbetsförmedlingen är 
hög och variationsvidden är inte så stor, vilket tyder på att medarbetarna är överens. Svaren är 
mer spridda än i StudentConsulting men detta kan bero på de få antalet som deltog från 
StudentConsulting. Frihetsgraden är förhållandevis låg, vilket tolkas som att det är direktiven 
från regeringen som styr. Prestation har stor spridning och det blir därmed svårt att dra en 
generell slutsats. Det som skiljer organisationerna åt är graden av frihet och prestationen.  
 

 
Figur 5.1: Lådagram en jämförelse mellan StudentConsulting och Arbetsförmedlingen    
 
5.1 StudentConsulting  
StudentConsulting är en målstyrd organisation där allting mäts, de olika befattningarna mäts 
utifrån vad de vill uppnå. Inom rekryteringsdelen mäts man framförallt på hur många 
intervjuer man har med de blivande anställda och antal kundmöten med olika företag. Det 
krävs att medarbetarna vet vilka mål de har och förstår hur deras insats ska hjälpa 
organisationen att nå målen. Målet på rekryteringssidan är att ha ett visst antal intervjuer och 
kundmöten varje vecka. Målet är därför inte satt att det måste vara ett visst antal av vardera 



 

utan en kombination av de båda för att målet ska kunna nås. Enligt Anthony et al., (2014) och 
Sandqvist (2010) definieras målstyrning som att ge handlingsfrihet åt medarbetarna då fokus 
är att målet skall nås, inte hur målet uppnås. Vid jämförelsen mellan StudentConsulting och 
teorin kan vi se ett tydligt mönster. När StudentConsulting har möjlighet att blanda intervjuer 
kundbesök kan man dra slutsatsen att fokusen inte läggs på hur målet nås utan att de uppnås. 
Den starka korrelationen (0,968) mellan motivation och frihet bekräftar att mycket ansvar för 
sitt arbete skapar motivation. Se figur 5.2 som visar korrelationen mellan nyckelbegreppen 
från den teoretiska referensramen för StudentConsulting.   

 
Figur 5.2: Korrelation StudentConsulting   
 
StudentConsulting är tydligt målstyrd och Dahlqvist menar att målstyrningen uppfyller sitt 
syfte att nå organisationens mål. Eftersom korrelationen mellan målstyrning och motivation är 
hög betyder det att det finns ett samband mellan faktorerna och det tyder på att målstyrningen 
fungerar och att Dahlqvist åsikt stämmer överens med verkligheten. Däremot kan det 
upplevas som att det finns brister i styrningen då medarbetarna upplever att de inte hinner 
med det som de förväntas göra. De kan även känna sig så motiverade att deras motivation och 
prestation inte matchar varandra, att de alltid kan prestera lite till.  
 
I StudentConsulting har motivation och prestation en negativ korrelation. Se figur 5.2 som 
visar att korrelationen mellan motivation och prestation är -0,489. Det innebär att sambandet 
är negativt mellan motivation och prestation bland StudentConsultings medarbetare. Desto 
mer motivation en medarbetare har desto sämre prestation gör de. Det kan bero på ett flertal 
faktorer men utifrån enkäterna ser vi en hög grad av självkritik. Enligt motivationsteorierna 
(tvåfaktorteorin och jobbegenskapsmodellen) borde de tappa motivationen på lång sikt 
(Herzberg, Mausner & Snyderman Bloch, 1993: Fried & Ferris, 1987). Prestation gör att en 
individ blir motiverad. Är en individ däremot självkritisk försvinner motivationen efter som 
den strävar efter något som inte går att uppnå.  
 
Eftersom vi valt att frihet i arbetet ska vara en egen del av styrningen i denna studie kan vi se 
ett positivt samband mellan frihet och motivation medan frihet och prestation har ett negativt 
samband. De som känner att de har frihet i sitt arbete känner också en högre grad av 
motivation. Frihetsgraden i arbetet påverkar prestationen negativt. En annan faktor som 
framgick i enkäterna var tidsbristen i arbetet vilket ger en negativ korrelation mellan 
motivation och prestation. Mäts inte tiden som en faktor av prestationen ökar 
StudentConsultings prestation avsevärt.  



 

 
5.2 Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingens utgångspunkt är att vara målstyrd vilket inte är helt i linje med den 
teoretiska referensramen, då den delvis lutar mot regelstyrning. Frihetsgraden är lågt 
korrelerad med prestation och målstyrning vilket betyder att det finns en del restriktioner att 
hålla sig till i arbetet och det kan förklara den låga korrelationen mellan styrningen och 
prestationen. Arbetsförmedlingen har däremot möjlighet att ändra vissa saker beroende på vad 
som passar för de lokala förutsättningarna. Regelstyrning har ett kontrollsystem; allt mäts och 
gränser för vad som är tillåtet och inte finns (Sandqvist, 2010). Arbetsförmedlingen har 
omsättningsmål som sätts av regeringen och sedan delas dessa in i delmål på de lokala 
nivåerna, vilket däremot stämmer in på målstyrning. Enligt Rombach (1991) är målen inom 
offentliga organisationer lätta att feltolka när de bryts ned i flera delmål och de blir svårare att 
uppfylla då det kan skilja sig åt med tolkning och uppfattning mellan medarbetarna i 
organisationen. Enligt Grönlund & Modell (2006) kan kombinationer av flera styrmodeller 
resultera i en osäkerhet och oklarhet om vilka beslut och mål som ska följas. Det är svårt att 
dra en generell gräns eftersom chefen uppfattade att delmålen uppfylls medan ur tolkningen 
av enkäterna har medarbetarna en annan syn då målstyrningen inte ger samma effekt som på 
StudentConsulting. Enligt enkäterna har målstyrning och prestation ett positivt samband 
(0,524) vilket betyder att ju högre grad av målstyrning som används desto bättre är 
prestationen från medarbetarna. Se figur 5.3 som visar korrelationen mellan nyckelbegreppen 
från den teoretiska referensramen för Arbetsförmedlingen.   
 

 

Figur 5.3: Korrelation Arbetsförmedlingen    
 
Arbetsförmedlingens främsta mål är att få ut folk i arbete, fokus ligger på individer som är 
långt från arbetsmarknaden och har fler steg att gå för att få ett arbete. Målet är inte att 
generera pengar som privata organisationer ofta har som sitt huvudsakliga mål. Inom privata 
organisationer är inflödet av pengar eller resultatet ett mått för hur bra organisationen går. 
Enligt Anthony et al. (2014) & Rombach (1991) har offentliga organisationer ofta kvalitativa 
mål som är svåra att mäta och styrs av normer, regler, vanor och rutiner. Arbetsförmedlingens 
norm är hjälpa de som inte är prioriterade att få ett arbete.  
 
Enligt Nilsson lägger Arbetsförmedlingen ned mycket tid på rapportering för att vara 
transparanta mot allmänheten, vilket påverkar det faktiska arbetet. Enligt Magnusson och 



 

Wittbom (2013) blir offentliga myndigheter hela tiden kontrollerade för att säkra att 
samhällsnyttan blir optimal. Det som framkom från enkäterna var att det fanns önskemål om 
att utveckla det interna IT-systemet. De respondenter som låg längre ned på skalan om att de 
saknade verktyg för att göra ett bra jobb tyckte även att IT-systemet behövde förnyas. Genom 
den analysen kan vi dra slutsatsen om att arbetet skulle kunna bli effektivare genom att 
minska det administrativa arbetet och förbättra IT-systemet.  
 
Nilsson berättar att syftet med ett aktiebolag är att bereda vinst till aktieägarna, medan målet 
för en offentlig organisation är att vara effektivt och jämställt på arbetsmarknaden samt 
prioritera de som inte annars skulle bli prioriterade. Enligt Holmberg & Ödman (1999) är 
medlen för att generera pengar för en privat organisation att ha en verksamhet medan för den 
offentliga är det skattemedel som finansierar verksamheten. I det här fallet stämmer teorin och 
empirin bra överens då Nilsson förklarar verkligheten exakt som teorin.  
 
Inom Arbetsförmedlingen är belöningssystem inte möjligt eftersom det är skattemedel man 
arbetar med. Det gäller att hitta andra motivationsfaktorer. Bra ledarskap, bra villkor och 
roliga aktiviteter både på och utanför jobbet. Nilsson tycker inte att man ska eftersträva bonus 
på en arbetsplats. Det krävs mer för att man ska trivas som medarbetare. 
Jobbegenskapsmodellen menar att ett stimulerande arbete leder till högre motivation hos 
individen (Fried & Ferris, 1987). Den stimulering Arbetsförmedlingen finner är genom icke-
monetära belöningar.  
 
Motivation och prestation har en positiv korrelation (0,503) i Arbetsförmedlingen, ju högre 
motivation en medarbetare har desto bättre blir individens prestation. Det innebär att de 
individer som är motiverade uppfattar att de har en högre prestation än de individer som 
känner sig omotiverade. Enligt Herzberg, Mausner & Snyderman Bloch, (1993) 
& Fried & Ferris, (1987) ger en bra prestation även ökad motivation. Enligt Nilsson finns hela 
spannet av motivation inom Arbetsförmedlingen då man kan hitta allt från väldigt motiverade 
medarbetare till de som inte alls är motiverade. Det fanns en medarbetare som var väldigt 
omotiverad till sitt arbete och skiljde sig från de övriga. I offentliga organisationer blir man en 
i mängden då man inte har samma övervakning och kontroll över sig inom organisationen 
som i en privat organisation.  
 
I arbetsförmedlingen fanns en uteliggare som inte alls var motiverad och ansåg sig själv inte 
utföra bra arbete. Vi tror att det finns större möjligheter att inte prestera i offentliga 
organisationer där man lätt blir en i mängden. Nilsson har ca 80 medarbetare han är chef över 
och det kan vara svårt att kontrollera varje individ. Presterar man märkvärt sämre i en privat 
organisation blir man förmodligen mätt och ifrågasatt. Syftet med allmän ekonomistyrning är 
att skapa effektivitet vilket i sin tur leder till prestation i en organisation. Det innebär att en 
individ måste prestera vilket man gör om man är motiverad. Kontrollen och övervakning i de 
två organisationerna ser olika ut.  

5.3 Skillnader mellan StudentConsulting och Arbetsförmedlingen  
En viktig faktor att ta hänsyn till i analysen mellan organisationerna är att trots att huvudsyftet 
och målet är densamma för de båda organisationerna skiljer sig den underliggande orsaken 
varför de vill få ut människor i arbetslivet. Arbetsförmedlingen arbetar efter ett regleringsbrev 
och StudentConsulting efter interna mål, tillväxt och framgång. Den aspekten har vi försökt 
beakta vid analysen av studien. Privata och offentliga organisationer har olika delmål för att 
nå det slutgiltiga målet som i huvudsak är detsamma. Om offentliga organisationer hade varit 
privata och prioriterat arbetssökande som befinner sig i fas tre finns en stor chans att de inte 



 

tjänat pengar. Det krävs dock en sådan organisation eftersom privata organisationer 
konkurrerar om arbetskraft i fas ett som är mer attraktiva för arbetsgivare. 
 
Arbetsförmedlingen har ofta långdragna processer. Dels för att de styrs av lagen om offentlig 
upphandling där det krävs transparens mot allmänheten. Det gör att det är svårt att vara 
flexibel och det sätts in enorma resurser för att skriva rapporter vilket kan leda till att fokusen 
blir felriktad. Dahlqvist, som arbetar privat, sitter i rummet bredvid VD:n och kan göra 
snabbare förändringar om det krävs. Internt har privata organisationer större frihet medan den 
externa arbetsrätten är densamma för båda organisationerna.  
 
De övergripande målen för de båda organisationerna är otydliga. Varken Dahlqvist eller 
Nilsson kan konkret definiera dem. Däremot är båda medvetna om vad de själva har för mål 
och vad deras medarbetare har för mål. Enligt Rombach (1991) är målen inom offentliga 
organisationer lätta att feltolka när de bryts ned i flera delmål och de blir svårare att uppfylla 
då det kan skilja sig åt med tolkning och uppfattning mellan medarbetarna i organisationen. 
Enligt teorin är det bara offentliga som har svårt att veta det övergripande målet medan den 
insamlade empirin inte visar någon större skillnad.  
 
Arbetsförmedlingen hade ett mål som de inte nådde medan StudentConsulting nådde alla sina 
mål. Enligt teorin beror det på att regeringen har stor påverkan på måluppfyllelsen beroende 
på vilka huvudfrågor de satsar på (Rombach, 1991). Det beror på att regeringen valt en annan 
inriktning att satsa på eftersom Nilsson redan tidigt visste att just det målet inte skulle nås. 
Enligt Anthony et al., (2014) kan målöverensstämmelsen stärkas genom god kommunikation, 
delaktighet och belöningssystem. Eftersom Arbetsförmedlingen arbetar med skattemedel finns 
ingen möjlighet att använda bonussystem vilket i det fallet påverkar målöverensstämmelsen.  
 
Offentliga organisationer har alltid intäktssidan färdig i budgeten då de får anslag varje år, 
vilket ses som en trygghet, medan StudentConsulting strävar efter att ta in nya kunder, 
generera pengar och konkurrera på marknaden.  Enligt Magnusson & Wittbom, (2013) är 
offentliga organisationer beroende av politiska beslut som fattas eftersom de i sin tur påverkar 
styrningen. Finansieringen sker genom skattemedel och är på så sätt ett politiskt beslut. Enligt 
Abrahamsson & Andersen (1998) är privata organisationer beroende av marknaden och 
ägarna för sin fortlevnad. 
 
StudentConsulting har en högre frihetsgrad i sättet att arbeta, vilket resulterar i högre 
motivation i jämförelse med Arbetsförmedlingen. Vid regelstyrning har ledningen många krav 
och direktiv som ska uppfyllas av medarbetarna. Kraven kan skada en individs motivation då 
chansen att ta initiativ och vara kreativ försvinner (Grönlund & Modell, 2006). Det mönstret 
ser vi genom en jämförelse av sambandet mellan frihetsgrad och motivation. Nilsson 
instämmer att Arbetsförmedlingen har många direktiv från regeringen att följa.  
 
De båda respondenterna gav, oavsett organisation ett självklart svar på vad den största 
motivationen var: erkännande för ett väl utfört arbete. I Hertzbergs tvåfaktorteori klassas det 
som en motivationsfaktor som leder till prestationsförbättringar (Herzberg, Mausner & 
Snyderman Bloch, 1993). I StudentConsulting är målstyrningen motiverande när man börjar 
närma sig målen. Enligt Anthony et al. (2014) & Sandqvist (2010) ökar motivationen under 
förutsättning att det finns information om varför målen finns. Det ger en individ ansvar, 
kreativitet och ökad initiativförmåga. Om målen blir orealistiska hade målstyrningen gett 
motsatt effekt enligt både Dahlqvist och Nilsson.   
 



 

Båda respondenterna var motiverade till sitt jobb men det underliggande orsakerna om varför 
så var fallet skiljde sig åt mellan organisationerna. Nilsson var mån om att visa att det är 
viktigt att även prioritera personer som är utanför arbetsmarknaden. Enligt Perry & Wise, 
(1990) motiveras medarbetare i privata organisationer ofta till att generera pengar eller påvisa 
resultat medan offentliga organisationer ofta motiveras på grund av den starka anknytningen 
till organisationen och blir därför beredd att agera i enighet med organisationens mål. Vi tror 
att det finns två typer av personer och de väljer att arbeta antingen inom en privat eller en 
offentlig organisation. Båda respondenterna som intervjuades var motiverade för sitt jobb men 
de underliggande orsakerna skiljde sig åt. De som vill arbeta inom privata organisationer vill 
tjäna pengar och göra karriär. De som arbetar offentligt har annat de värderar högre. Det 
märktes tydligt vid intervjuerna att båda respondenterna brann för sitt arbete. 
 
 	  



 

6. DISKUSSION  
___________________________________________________________________________ 
Studiens syfte och forskningsfrågor besvaras i detta avsnitt. Sedan följer en diskussion om vad 
som varit intressant med styrning utanför studiens syfte. Kapitlet avslutas med studiens 
praktiska och teoretiska bidrag och förslag om vidare studier inom området.  
 
6.1 Slutsatser   
Nedan svarar vi på syftet och forskningsfrågorna vi ställt upp.  
 
1. Vad skiljer privat och offentlig styrning på den operativa nivån?  
Styrningen för privata och offentliga organisationer skiljer sig åt då de ger olika effekter och 
ser olika ut. I privata organisationer är det främsta målet att hålla budgeten och generera 
pengar.  I offentliga organisationer är det främsta målet att prioritera individer som inte annars 
hade blivit prioriterade, för att följa politikens inriktning. Grunduppdraget är detsamma men 
de olika inriktningarna blir varandras motsatser. Olika individer med olika personlighetstyper 
dras till den organisation som går i linje med individens mål och värderingar.  
 
Finansieringen av privata och offentliga organisationer skiljer sig. En privat organisations mål 
är att generera pengar och de görs genom att bedriva en verksamhet, medan en offentlig 
organisation finansieras genom skattemedel och har som mål att bedriva en verksamhet. De är 
varandras motsatser. Syftet med en privat organisation är att bereda vinst till aktieägarna. 
Medan offentliga organisationer har en ekonomisk trygghet genom anslag varje år, vilken en 
privat organisation inte har.  
 
Studien visar att privata organisationer har större frihet internt och kortare beslutsvägar än 
offentliga organisationer. De externa lagarna och reglerna för branschen är samma för båda 
organisationerna. 
 
2. Hur påverkar styrningen individens upplevda prestation och motivation i privata och 
offentliga organisationer? 
Privata organisationer har en högre frihetsgrad i sättet att arbeta, vilket resulterar i högre 
motivation hos alla medarbetare i jämförelse med offentliga organisationer. Vid regelstyrning 
har ledningen många krav och direktiv som ska uppfyllas av medarbetarna. Kraven kan skada 
en individs motivation då chansen att ta initiativ och vara kreativ försvinner. Offentliga 
organisationer har många direktiv från regeringen att följa och sambandet mellan frihetsgrad 
och motivation tyder på att direktiven skadar motivationen. 
 
Privata organisationers styrning kan påverkas av monetära incitament, vilket kan öka 
motivationen och därmed måluppfyllelsen. Offentliga organisationer har inte möjlighet att 
arbeta med bonussystem eftersom det är skattemedel de arbetar med.  
 
Oavsett organisations typ anses den största motivationen vara: erkännande för ett väl utfört 
arbete. I Hertzbergs tvåfaktorteori klassas det som en motivationsfaktor som leder till 
prestationsförbättringar. I privata organisationer är målstyrningen motiverande när man börjar 
närma sig målen. Mål ökar motivationen under förutsättning att det finns information om 
varför målen finns. Det ger en individ ansvar, kreativitet och ökar initiativförmåga. Blir målen 
orealistiska hade målstyrningen gett motsatt effekt vilket inte skiljer sig åt beroende på om det 
är en privat eller offentlig organisation.  
 
 



 

6.2 Diskussion  
Tidigare studier tar inte upp skillnader mellan den privata och offentliga styrningen och dess 
påverkan på måluppfyllelsen (Merchant & Van der Stede, 2012; Grönlund & Modell, 2006; 
Anthony et al., 2014; Magnusson & Wittbom, 2013; Abrahamsson & Andersen, 1998). Denna 
studie påvisar att det finns skillnader i styrningen som påverkar en individs motivation och 
prestation.  
 
Motivation har stor betydelse då det krävs motivation för att utföra ett bra arbete. Är en 
individ inte motiverad påverkar styrningen prestationen direkt. Utan motivation får 
prestationen inte samma effekt och individen får inte samma incitament att prestera. En 
arbetsprestation bedöms av kvalitén på arbetet i förhållande till de uppsatta målen i en 
organisation. Motivation ökar prestationer automatiskt eftersom arbetet blir effektivare vilket 
gynnar en organisation i längden (Campbell, 1990). 
 
Denna studie indikerar att motivation är en bidragande faktor till den styrning man vill uppnå. 
Det kan bli svårt att nå sina uppsatta mål om motivationen är låg. Det blir svårt att styra sina 
medarbetare dit man vill om de inte är motiverade. Det är däremot inte bara motivation som 
påverkar prestationer utan de är många bakomliggande faktorer som kan påverka utfallet av 
prestationer. De faktorerna kan exempelvis vara individuella förutsättningar, vilken typ av 
styrning som är vald och hur väl de passar med valet av motivationsfaktorer. Under begreppen 
styrning, motivation och prestation finns många delar som måste brytas ned för att få en 
förståelse för hur dessa delar påverkar prestationens helhet.  

6.2.1 Praktiska- och teoretiska implikationer  
Studiens praktiska implikationer visar var det finns förbättringsområden i organisationerna 
och var chefernas åsikter skiljer sig från medarbetarnas.  
 
Tidigare studier har visat skillnader mellan privata och offentliga organisationer (Merchant & 
Van der Stede, 2012; Grönlund & Modell, 2006; Anthony et al., 2014; Magnusson & 
Wittbom, 2013; Abrahamsson & Andersen, 1998). Denna studies teoretiska implikationer är 
hur motivation och prestation skiljer sig åt i privat och offentlig styrning utifrån 
organisationernas förutsättningar.  

6.2.2 Fortsatt forskning 
Vi valde att avgränsa oss till att studera vilken effekt styrningen har på motivationen och 
individuella prestationer i privata och offentliga organisationer. De förslag vi har på framtida 
forskning är:  

Ett genomförande av en liknande studie som vår, där man går ner på djupet och intervjuar fler 
chefer på liknande kontor på andra orter runt om i Sverige. Ett annat alternativ är att 
undersöka fler bemanningsföretag och se om man kan hitta ett mönster mellan de privata och 
offentliga organisationerna. För att få en kvalitativ studie utifrån medarbetarperspektivet kan 
man i valet av datainsamlingsmetoden välja att intervjua medarbetarna, eftersom det är genom 
dem man kan få inblick om hur styrningen ser ut i verkligheten. Vi valde kvantitativa enkäter 
i vår studie, eftersom det var ett tidsbesparande alternativ. 

Studien skulle kunna ha samma syfte men att det utförs inom en annan bransch som både 
finns inom privata och offentliga organisationer, som exempelvis skolor eller sjukvård.  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor Chefer 
 
Allmänna frågor:  
 

1. Beskriv företaget allmän fakta. 
 

2. Berätta lite om din position och ansvarsområde. 
 

3. Hur länge har du arbetat i organisationen?  
 
Styrning inom verksamheten:  
 

1. Hur styrs den här organisationen?  
 

2. Vilka möjligheter ser du med den styrningen?  
o Finns det något problem med styrningen?  

3. Vad är det viktigaste för dig att åstadkomma med styrningen? 
 

4. På vilket sätt underlättar styrningen för dig och dina medarbetare? 
 

5. Hur tror du styrningen påverkar er möjlighet att vara effektiva och prestera bra?  
 

6. På vilket sätt styr du dina medarbetare?  
 

7. Vad har ni för uppsatta mål?  
 

8. Hur styr ni för att nå de uppsatta målen?  
o Når er avdelning de uppsatta målen? 
o Hur gör du för att dina medarbetare ska nå målen? 

 
9. Hur arbetar ni med uppföljningen av målen?  

 
Privat kontra offentliga organisationer: 
 

1. Vad anser du är skillnaden mellan privata och offentliga organisationer när det gäller 
styrning? 
 

2. Vad har ni för avtal och regelverk att följa som påverkar styrningen? 
 

3. Har du alltid jobbat inom en privat/offentlig organisation? 
 

o Om ja, Vad tycker du är de viktigaste skillnaderna då det gäller hur 
organisationen styrs?  

o Om nej, Hur tror du det skiljer sig angående hur en privat/offentlig 
organisation styrs.  

 
 
 

Bilaga 1 
Sida (1/2) 



 

Motivation:  
 

1. Hur tycker du motivationen är på din enhet?  
 

2. Hur gör du som chef för att dina medarbetare ska bli motiverade?  
o Hur tror du dina medarbetare blir motiverade?  

 
3. Påverkar det hur verksamheten styrs din möjlighet att motivera dina medarbetare? 

o Finns det något som hindrar? 
 

4. Vad motiverar dig?  
Exempel: 

o Få erkännande för väl utfört arbete 
o Lösa problem 
o Se resultat av ditt arbete 
o Personlig utveckling 
o Lön 
o Status 
o Möjlighet att växa i karriären 
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BILAGA 2 
 
Enkätfrågor till medarbetarna 
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20. Finns det något du skulle vilja ändra i din arbetssituation som skulle leda till att du kunde 
prestera bättre? 
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 3  
Referensram enkätfrågor 
  
Tabellen nedan visar vilka frågor i enkäten som förklarar de olika begreppen styrning, 
motivation och prestation. Begreppet styrning är uppdelad i två delar; den första behandlar 
hur målstyrningen i organisationen fungerar och den andra förklarar frihetsgraden 
medarbetarna har i sitt arbete.  
 

Enkätfrågor  Målstyrning  Frihet i styrning Motivation  Prestation  
1. Jag vet vad som krävs för en bra prestation 
i mitt arbete.  x 

   2. Detaljerade direktiv, lagar och regler styr 
mitt arbete.   

 
x 

  3. Jag har de verktyg som krävs för att göra 
ett bra jobb.  x 

   4. Jag är insatt i arbetsplatsens mål.  x 
   5. Arbetsplatsens mål följs upp och 

utvärderas på ett bra sätt.  x 
   6. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt 

arbete. x 
   7. Jag vet vad jag konkret ska göra för att nå 

företagets mål.  x 
   8. Faktorer i styrningen från mina chefer 

hindrar mig i mitt arbete 
 

x 
  9. Jag har stor frihet att utföra mitt arbete på 

det sätt som jag tror är bäst.  x x 
  10. Jag känner mig motiverad att göra mitt 

bästa varje dag.  
  

x 
 11. Jag lär mig nya saker och utvecklas 

kontinuerligt.  
  

x 
 12. I mitt arbete styr jag självständigt utifrån 

de övergripande målen.  
 

x 
  13. Jag tillåts fatta självständiga beslut på 

min arbetsplats.  
 

x 
  14. Mitt arbete känns meningsfullt 

  
x 

 15.  Jag känner mig inspirerad att uppnå 
målen på jobbet. 

  
x 

 16. Jag hinner med det jag förväntas göra 
   

x 

17. Jag ser fram emot att gå till jobbet. 
  

x 
 18. Jag gör ett kvalitativt bra arbete. 

   
x 

19. Jag är nöjd med min prestation överlag. 
   

x 
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