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SAMMANFATTNING  

Offentliga organisationer implementerar nya arbetssätt i allt högre utsträckning. Syftet med 

detta examensarbete är att förstå hur individens inneboende motivation påverkas av företagets 

samhällsansvar, CSR (Corporate social responsibility). För att uppnå syftet studeras den statliga 

myndigheten Trafikverket. Examensarbetet utgår från en hermeneutisk kunskapssyn där en 

kvalitativ forskningsstrategi används för att tolka vilka faktorer som påverkar individens 

inneboende motivation inom organisationen. Två urvalsgrupper intervjuas där en av 

urvalsgrupperna har en starkare relation till CSR i form av CSR-verktyget SUNRA. 

Dataanalysen utförs med inslag från grundad teori. Examensarbetet kommer fram till att ett 

samband mellan inneboende motivation och CSR inte kan fastslås, vilket delvis motsäger den 

tidigare forskningen. Resultaten antas bero på att individernas internalisering av SUNRA som 

arbetssätt inte har fullbordats. Tolkningen görs att individerna använder SUNRA, eftersom det 

ingår i deras arbetsroll och som en följd av självpålagd press. Dessutom visar examensarbetets 

resultat att individerna tenderar att hålla isär sitt arbete och privatliv. Trots detta antyder 

examensarbetet att det finns utrymme för inneboende motivation på Trafikverket om 

förbättringsåtgärder vidtas för att höja individens upplevda kompetens och autonomi inom 

organisationen. 

 

Nyckelord: inneboende motivation, företagets samhällsansvar, yttre motivation, 

internalisering, hållbarhet, arbetsmotivation, offentliga organisationer, 

självbestämmandeteorin. 

  



ABSTRACT 

Public sector organizations increasingly implement working processes such as corporate social 

responsibility (CSR). The aim of this study is to understand how intrinsic motivation is affected 

by this specific working process. To achieve this aim, this thesis studies Swedish Transport 

Administration (Trafikverket). A hermeneutic approach is used to interpret which factors affect 

the intrinsic motivation of individuals. Two sample groups are interviewed, where one of the 

groups has a stronger connection to CSR through the use of the CSR-tool SUNRA. The data is 

analysed with elements from grounded theory. Previous literature states that intrinsic 

motivation and CSR are related, but the results of the thesis cannot confirm such a relation. The 

results are assumed to be affected by the individuals’ failed internalization of SUNRA. The 

results indicate that the individuals use SUNRA because it is a part of their work role and as a 

result of self-imposed pressure. Furthermore, the individuals seem to distinguish between work 

and personal life. It is shown that the possibilities to be driven by intrinsic motivation is decent 

at the Swedish Transport Administration. However, it is suggested that improvement actions 

are necessary in order to increase perceived autonomy and competence.  

 
Keywords: intrinsic motivation, internal motivation, corporate social responsibility, extrinsic 

motivation, internalization, sustainability, work motivation, public sector, self-determination 

theory. 
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1 INLEDNING 

En organisations långsiktiga framgång är beroende av hur motiverade de arbetande 

individerna är (Pfeffer, 1998; Simon, 1997). Arbetsmotivation styr individens beteende 

och intensitet i en önskvärd riktning (Mitchell 1997), där en beståndsdel i 

arbetsmotivationen är inneboende motivation (Porter & Lawler, 1968; Deci, 1971). 

Inneboende motivation syftar till att individen utför aktiviteter eftersom denne anser att 

aktiviteterna är intressanta eller för att aktiviteterna ger tillfredställelse (Porter & Lawler, 

1968). Ett exempel på en inneboende motiverad individ kan vara en entreprenör som gång 

efter gång drar igång nya affärsidéer fast de tidigare affärsidéerna inte resulterat i någon 

sorts belöning (Carsrud, Brännback, Elfving & Brandt, 2009). I takt med att 

organisationer implementerar nya arbetssätt såsom företagets samhällsansvar, CSR (eng. 

Corporate social responsibility), kan de komma att påverka anställdas motivation. 

Beroende på om de nya arbetssätten ses som nödvändiga måsten eller om de utförs på 

grund av inneboende motivation påverkas utfallet av dem. Att mäta, dokumentera och 

utvärdera kan exempelvis uppfattas som rutinartade arbeten men en inneboende 

motiverad individ kan istället uppfatta dem som ett stimulerande utvecklingsarbete. Ett 

exempel på sådant utvecklingsarbete är CSR. Motivation och i synnerhet den inneboende 

motivationen har betydelse för CSR och är således viktig för att öka individens upplevda 

meningsfullhet på arbetet. Inneboende motivation är relaterad till ett flertal faktorer som 

påverkas av CSR (Meyer, Becker & Vandenberghe, 2004; Locke & Latham, 1990; 

Greenberg & Baron, 2003). 

 

Enligt Aguinis (2011), Rupp (2011) och Rupp, Williams & Aguilera (2011) omfattar CSR 

”kontextspecifika organisatoriska åtgärder som tar hänsyn till intressenternas 

förväntningar och den ekonomiska, sociala samt miljömässiga prestationen” (Rupp, 

2011:83, min översättning)1. CSR har under senare tid fått allt mer uppmärksamhet 

eftersom organisationer i större utsträckning hållbarhetsrapporterar och utformar 

klimatpolicys (Deegan & Unerman, 2011). Det är vanligt att dela in CSR-åtgärderna i 

interna och externa åtgärder för att kunna urskilja vilken målgrupp åtgärderna har 

(Brammer, Millington & Rayton ,2007; Aguilera, Rupp, Williams & Ganapathi; 2007; 

Smith, 2007). Interna CSR-åtgärder förväntas skapa en större meningsfullhet i det dagliga 

arbetet (Kim, Chang & Kim, 2018). Qi, Zeng, Li & Tam (2012) menar att en 

internalisering av CSR påverkar det dagliga arbetet, arbetssättet och rutinerna. Om CSR 

är internaliserat på ett lämpligt sätt kommer det att stärka organisationens 

hållbarhetsprestation (Garay, Font & Pereira Moliner, 2017) genom att buller, damm och 

andra oönskade effekter reduceras (Qi et al, 2012). Det framgent som omfattar 

inneboende motivation (eng. internal motivation och intrinsic motivation) är således 

viktig för att CSR på allvar ska skapa mer mening i de dagliga arbetssätten och rutinerna 

på arbetet. 

 

CSR, CRM (Customer relationship management), ERP (Enterprise resource planning) 

och LEAN PRODUCTION med flera är exempel på ”ideologiskt” drivna ledningssystem 

(eng. management system) som kan uppfattas som pappersrutiner men i grunden handlar 

om arbetssätt. Sådana arbetssätt är vanligt förekommande i offentliga organisationer där 

mycket av arbetet sker genom processer. Om de ideologiskt drivna ledningssystemen 

uppfattas som måsten av individerna får de inte den kraft som dessa kan ha i en 

organisation. Däremot om det ideologiska arbetssättet vinner kraft kommer det även 

                                                 
1 “Context-specific organizational actions and policies that take into account stakeholders’ expectations 

and the triple bottom line of economic, social, and environmental performance” 
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skapa en inneboende motivation hos individen som får återverkningar för hur arbetet görs 

och hur arbetet kommuniceras. Många av dessa ideologiska arbetssätt har morgonmöten 

med mera för att ge utrymme till dialog och för att följa upp arbetet. 

 

Aguinis och Glavas (2012) bekräftar att mycket kunskap finns om CSR; att det är välkänt 

vilka faktorer som påverkar ett CSR-engagemang, vad för resultat som förväntas och i 

vilka sammanhang resultatet tenderar att vara starkast. Men de menar på att det är 

outforskat hur individers inneboende motivation påverkas av CSR. För offentliga 

organisationer är CSR-engagemanget lagstadgad i förordning SFS 2009:907 om miljö-

ledning i statliga myndigheter, vilket tyder på att individerna som arbetar där kan uppleva 

CSR som ett nödvändigt måste. Detta medför i sin tur att det är intressant att studera 

motivation i en sådan kontext. Det är tidigare känt att individer i den offentliga sektorn 

generellt är mer inneboende motiverade än de som arbetar i den privata sektorn 

(Georgellis, Iossa & Tabvuma, 2010), men det är fortfarande inte dokumenterat hur 

inneboende motivation i offentliga organisationer påverkas av CSR. Därmed kommer 

resterande del av examensarbetet att besvara följande forskningsfråga: Hur har en 

starkare relation till CSR påverkat motivation i offentliga organisationer?  

 

1.1 Syfte 
Examensarbetets syfte är att förstå hur inneboende motivation påverkas av CSR. För att 

uppnå syftet kommer examensarbetet att utföras på Trafikverket där projektledare på 

verksamhetsområdet investering intervjuas. Urvalsgrupperna består av sammanlagt sex 

projektledare, där tre av dem har en starkare relation till det ideologiskt drivna 

ledningssystemet CSR. Genom att uppnå syftet kan offentliga organisationer på bättre 

sätt förstå vilka faktorer i verksamheten som påverkar individernas inneboende 

motivation, och därmed anpassa arbetsmiljön och verksamhetsstyrningen med hänsyn till 

dessa faktorer.   
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I kapitlet behandlas den teoretiska referensramen och de begrepp som är centrala för 

detta examensarbete. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en grundläggande förståelse 

av ämnesområdet. I kapitlet presenteras även viktiga resultat från tidigare litteratur.     

 

2.1 Individens roll i organisationen 
En organisation definieras som en grupp individer som tillsammans arbetar för att nå 

gemensamma mål (Baye & Prince, 2013). Ur ett sociologiskt perspektiv kan en 

organisation ses som en samling av mänskliga relationer, värderingar och de sociala 

processer som relationerna innefattar. Det sociologiska perspektivet ämnar åt att studera 

hur individen fungerar i olika sociala sammanhang. Det sociologiska perspektivet 

överlappar delvis med det psykologiska, där individens beteende, värderingar och 

samspel med andra individer studeras noggrannare. Det finns även ett socialpsykologiskt 

perspektiv som kombinerar bägge av det ovanstående.  

 

I en organisation där individen bara går till arbetet för att utföra sina arbetsuppgifter utan 

vidare omtanke, kan individen och arbetet ses som två skilda väsen. Men i de fall 

organisationen implementerar nya arbetssätt och dessa internaliseras fullt ut av individen 

sker en förändring; individens roll på arbetet utvecklas till något större som kräver att 

individens personliga värderingar överensstämmer med organisationens (Randy Evans & 

Davis, 2011). En sådan internalisering innebär att individen och organisationen kan ses 

som något enhetligt, från att tidigare varit separerade (Wrzesniewski & Dutton, 2001). 

Kulturen i landet där individen bor i påverkar också huruvida individen kan anses vara 

separerad eller enhetlig med sitt arbete. Jaakkola, Henno & Linna (2011) menar att i 

individualistiska länder såsom i Sverige är det lättare för individen att skilja på arbete och 

privatliv. Detta betyder att individen i ett sådant land är mer separerad från arbetet på sin 

fritid.  

 

2.2 Motivation 
Pfeffer (1998) menar att organisationens långsiktiga framgång är beroende av hur väl 

organisationen lyckas styra medarbetarna i en fördelaktig riktning. Att skapa 

meningsfulla arbeten och att generellt hålla medarbetarna glada resulterar i organisatorisk 

effektivitet. Simon (1997) nämner också utmaningarna kring hur organisationer ska få 

individer att arbeta efter organisationens gemensamma mål. Det finns inga entydiga svar 

till hur detta uppnås, men både Pfeffer (1998) och Simon (1997) anser att motivation har 

en avgörande roll i det hela.  

 

Examensarbetet utgår från Ryan och Decis (2000) definition på motivation, där 

motivation förklaras som en drivkraft till att utföra en aktivitet. En individ som är 

oinspirerad eller känner sig obefogad att utföra en aktivitet betraktas som omotiverad. 

Om individen istället känner sig energisk och målmedveten i sitt agerande anses individen 

vara motiverad. De flesta motivations- och arbetsmotivationsteorier ser på begreppet 

motivation som något enhetlig. Detta innebär att individens motivation påverkas av ett 

flertal faktorer men att summan av dessa, den totala motivationen, avgör till vilken grad 

individen är motiverad. Gagné och Deci (2005) har en annan syn på motivation och menar 

att den skiljer sig åt i styrka vilket också de andra teorierna antyder, men att skillnaden 

även består av vilken form av motivation det handlar om. De uppdelar därmed begreppet 

motivation till inneboende motivation och yttre motivation (eng. extrinsic motivation och 

external motivation) i likhet med Porter och Lawler (1968).  
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2.3 Inneboende motivation 
Begreppet inneboende motivation introducerades redan år 1968 av Porter och Lawler som 

en beståndsdel i deras arbetsmotivationsmodell. I arbetsmotivationsmodellen syftar 

inneboende motivation på de aktiviteter som individen utför, eftersom denne är intres-

serad av aktiviteten eller för att själva aktiviteten ger tillfredställelse. I kontrast till inne-

boende motivation finns i arbetsmotivationsmodellen yttre motivation, vilket syftar på att 

individen utför aktiviteter för att få en verbal eller greppbar belöning. Ett exempel på en 

sådan belöning är en bonus i form av pengar (Porter & Lawler, 1968). Båda 

motivationsformerna syftar enbart på individens motivation, då organisationer inte kan 

anses vara inneboende eller yttre motiverade. Individens inneboende motivation är en 

viktig beståndsdel i ett flertal etablerade arbetsmotivationsteorier så som CET (eng. 

Cognitive evaluation theory) (Deci, 1971) och självbestämmandeteorin (eng. Self-

determination theory) (Gagné & Deci, 2005). 

 

Inneboende motivation har haft stor genomslagskraft eftersom studierna visar att 

individer som drivs av inneboende motivation är mer kreativa på arbetet och mottagligare 

för lärande inom organisationen. I kontrast till detta tenderar yttre motiverade individer 

att utföra arbetsuppgifter på ett repetitivt sätt. Omgivningen och arbetsledningen upplever 

individerna på olika sätt beroende på om de drivs av inneboende eller yttre motivation.  

En följd av detta är att möjligheterna för effektiviseringen av arbetsuppgifterna ser 

annorlunda ut beroende på vilken motivationsform som individerna huvudsakligen drivs 

av. Det är lättare att effektivera verksamheten om individerna drivs av inneboende 

motivation.  (Amabile, 1996; Schwartz, 1990). Amabile (1993) anser även att individer 

som drivs av inneboende motivation på arbetsplatsen tenderar att söka efter personliga 

utmaningar, njutning, självuttryck och tillfredsställelse av sin egen nyfikenhet. Chalofsky 

och Krishna (2009) menar i tillägg att individens upplevda meningsfullhet på arbetet är 

starkt förknippat med individens inneboende motivation.  

 

Forskningen präglas av ett antal olika uppfattningar angående vad som är grunden till 

individens inneboende motivation. Armstrong (2006) menar på att det är viktigt för den 

inneboende motivationen att individen har kontroll över sina egna resurser, har friheten 

att göra sina egna val, trivs på arbetet samt har möjligheten att utveckla sina egna kun-

skaper och färdigheter. Gagne och Deci (2005) argumenterar istället att grunden för in-

dividens inneboende motivation är beroende av människans grundläggande psykologiska 

behov. De psykologiska behoven innefattar att en individ anses behöva uppleva 

tillhörighet, kompetens och autonomi för att ha möjligheten att vara inneboende moti-

verad. Vansteenkiste (2006) anser i överenstämmelse med Gagne och Deci (2005) att 

individens upplevda tillhörighet är grunden för inneboende motivation. Tillhörighet kan 

likställas med att individen upplever gemenskap med kollegorna. Hur väl individen 

internaliserar organisationens olika arbets- och tänkesätt påverkar också den inneboende 

motivationen. Dessa ovannämnda egenskaper tenderar att vara starkare hos individer i 

den offentliga sektorn vilket resulterar i att de individer som arbetar där upplevs som mer 

inneboende motiverade än andra (Georgellis et al., 2010). 

 

Utifrån ovanstående stycken går det att fastställa att omgivningen uppfattar individen 

olika beroende på om denne är inneboende eller yttre motiverad. Om individen har 

fullständigt internaliserat arbetssätten som finns på arbetsplatsen, kan det liknas med att 

arbetssätten har blivit integrerade i individen. En individ som drivs av inneboende moti-

vation på arbetet kan av denna anledning också anses vara benägen att prata om arbetet 

med personer i sin omgivning. I examensarbetet görs därför antagandet om att de 

individer som drivs av inneboende motivation på arbetet, pratar om arbetet med sin familj 
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och bekanta. Detta torde med andra ord betyda att individens samtalsämnen på fritiden 

speglar de aktiviteter som individen verkligen är intresserad av.    

 

2.4 CSR  
CSR definieras här som de ’kontextspecifika organisatoriska åtgärder som tar hänsyn till 

intressenternas förväntningar och den ekonomiska, sociala samt miljömässiga 

prestationen (Auguinis, 2011; Rupp ,2011; Rupp et al.,2011). Tidigare litteratur använder 

även andra definitioner på CSR. Davis (1973) förklarar CSR som organisationers 

beaktande för frågor som sträcker sig utanför ekonomiska, tekniska och legala krav. 

Werther och Chandler (2006) menar istället att CSR är ett brett koncept som handlar om 

att organisationer har en skyldighet att bidra till samhället och att CSR är ett av sätten att 

göra det på. Vissa författare, så som Jackson & Hawker (2001), går så långt att de menar 

att det inte finns någon verklig definition på CSR. Van Marrewijk (2003) påstår i sin tur 

på det motsatta; att det finns ett överflöd av definitioner på CSR men att de allra flesta av 

dem är otydliga. För att få klarhet i detta analyserade Dahlsrud (2008) 37 olika 

definitioner på CSR. Analysen visar att fast formuleringarna på definitionerna skiljer sig 

åt, innefattar de flesta definitionerna av CSR fem gemensamma ”dimensioner”; den 

miljömässiga dimensionen, sociala dimensionen, ekonomiska dimensionen, 

intressentdimensionen och frivillighetsdimensionen. Dahlsrud (2008) menar därmed att 

avsaknaden av en universell definition inte medför den problematik som kan tänkas vid 

första anblicken, eftersom de olika definitionerna på CSR avser i stort sett samma sak. 

Detta medför att tidigare forskningsresultat är tillämpbara även i nyare sammanhang. 

 

Inom CSR-forskningen är det vanligt att göra en uppdelning av CSR-åtgärderna till in-

terna och externa åtgärder (Brammer et al.,2007; Aguilera et al., 2007; Smith, 2007). 

Greening och Gray (1994) menar att de interna och externa CSR-åtgärderna har störst 

effekt i organisationer som är offentliga och synliga för allmänheten. De interna CSR-

åtgärderna definieras som alla åtgärder riktade mot organisationens interna verksamhet, 

där åtgärdernas huvudfokus ligger på de anställda i organisationen (Brammer et al., 2007). 

Interna CSR-åtgärder har som uppgift att förbättra arbetarnas färdigheter, välmående, 

hälsa, tillfredställelse och arbetsplatsens säkerhet (Longo, Mura & Bonoli, 2005). Kim et 

al. (2018) menar att sådana åtgärder utförs även i syfte att skapa större meningsfullhet i 

det dagliga arbetet och på arbetsplatsen. Qi et al. (2012) påstår att större meningsfullhet 

uppnås enbart om de interna CSR-åtgärderna internaliseras, eftersom de då påverkar det 

dagliga arbetssättet och rutinerna. I detta sammanhang syftar internalisering på en process 

där arbetaren införlivar organisationens arbetssätt som en del i sig själva. Ett annat sätt 

att förklara internalisering är att individen förenar sig med organisationens ideologi. Om 

detta inte sker kommer de interna CSR-åtgärderna istället med stor sannolikhet ses som 

måsten eller som överflödigt pappersarbete, vilket leder till att effekterna av CSR-

åtgärderna minskar eller helt uteblir. Randy Evans och Davis (2011) argumenterar för att 

internalisering av CSR underlättas om arbetarna har kunskap om CSR. 

 

De externa CSR-åtgärderna delas upp i åtgärder riktade mot organisationens 

affärspartners, kunder och det omgivande samhället. Graafland och Van de Ven (2006) 

förklarar externa CSR-åtgärder riktade mot företagspartners som ett stimulerande 

förhållningssätt som påverkar organisationens leverantörsrelationer. Detta 

förhållningssätt innebär uppsättandet av kvalitetskrav och genomförandet av 

arbetsstandardskontroller hos leverantörer för att se att dessa kvalitetskrav efterföljs. 

Externa CSR-åtgärder mot kunder innefattar istället framtagandet av produkter och 

tjänster genom beaktandet av etiska och miljömässiga aspekter (European Commission, 

2001). Utformningen av kvalitetssäkrande åtgärder så som hanteringen av klagomål, 

förslag och önskemål anses också höra till den kategorin av externa CSR-åtgärder (Longo 
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et al., 2005). Aguilera et al. (2007) menar att CSR-åtgärder riktade mot det lokala 

samhället kan till exempel bestå av sponsring av lokala sportklubbar, kultur och konst. 

Stöd till socialt utsatta individer så som handikappade och etniska minoritetsgrupper 

(European comission, 2001) samt renodlade investeringar på infrastrukturen, skolor och 

sjukhus (Aguilera et al., 2007) anses också höra till lokala externa CSR-åtgärder. 

 

Garay et al. (2017) menar att oavsett kategori av CSR-åtgärder kommer dessa att stärka 

organisationens övergripande hållbarhetsprestation om CSR är fullständigt internaliserat 

hos de anställda. Detta eftersom de anställda då är mer motiverade att utföra 

arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Qi et al. (2012) förklarar att 

organisationens hållbarhetsprestation förbättras eftersom CSR-åtgärderna reducerar 

buller, damm och andra oönskade effekter. Aguilera et al. (2007) visar i sin studie att 

CSR-åtgärder också påverkar individernas personliga egenskaper i form av att deras 

tillfredsställelse, lojalitet och engagemang på arbetsplatsen ökar. I samma studie tyder 

resultaten på att CSR hjälper individer att uppfylla sina psykologiska behov av tillhörighet 

genom att de sociala relationerna inom och mellan organisationer ökar. Aguilera et al. 

(2007) och Turban & Cable (2003) menar även att organisationer som ägnar sig åt CSR 

oftare upplevs som rättvisa, vilket gör att individerna som arbetar där lättare kan lita på 

dem. Organisationer som ägnar sig åt CSR får också ett bättre rykte, vilket i sin tur höjer 

individernas arbetsmoral och produktivitet samtidigt som det ger positiva effekter på 

rekryteringen samt behållandet av medarbetare (Turban & Cable, 2003). Brammer et al. 

(2007) resultat överensstämmer med Aguilera et al. (2007), men i tillägg visar resultaten 

på att individer som arbetar hos en organisation som vidtar CSR-åtgärder har lättare att 

identifiera sig med den. Turban & Greening (1997) påvisar även ett positivt samband 

mellan CSR och individens självkänsla. Aguilera et al. (2007) förklarar att individer 

påverkas av CSR eftersom deras personliga värderingar överensstämmer med 

organisationens värderingar. Detta medför enligt Turban och Greening (1997) att 

anställda som arbetar åt en organisation som ägnar sig åt CSR stärker sin självkänsla, 

känner större meningsfullhet på arbetet, hjälper dem att identifiera sig med organisationen 

och stillar deras behov av tillhörighet.  

 

2.5 Relationen mellan inneboende motivation och CSR 
Tidigare studier fastslår att CSR bland annat påverkar individens tillfredställelse på 

arbetet, lojalitet, meningsfullhet, engagemang, moral, psykologiska behov av tillhörighet 

och självkänsla på ett positivt sätt. Alla dessa egenskaper är även relaterade till individens 

inneboende motivation (Meyer et al, 2004; Locke & Latham, 1990; Greenberg & Baron, 

2003). Ett fåtal studier undersöker också relationen mellan CSR och inneboende 

motivation direkt. Resultaten från Skudiene & Auruskevicienes (2010) 

enkätundersökning på organisationer som ägnar sig åt CSR visar att det finns ett tydligt 

samband mellan olika former av CSR och inneboende motivation. Författarna menar att 

sambandet är starkast mellan de interna CSR-åtgärderna, som i studien definieras som 

åtgärder riktade mot de anställda, och inneboende motivation. Men även externa CSR-

åtgärder så som bidrag till välgörenhet, investeringar i kommunens vägnät och skolor, 

”fair trade”-avtal med leverantörer och uppriktig produktinformation till kunder bidrar 

till ökad inneboende motivation hos de anställda. Skudiene & Auruskeviciene (2010) 

fastslår därmed att det finns en tydlig relation mellan CSR-åtgärder i överlag (både interna 

och externa CSR-åtgärder) och inneboende motivation. Kim & Scullion (2013) har gjort 

en liknande studie där de jämför om relationen mellan inneboende motivation och CSR 

påverkas av vilket land individerna arbetar i. Studien i fråga utfördes i England respektive 

Korea. Resultaten från studien visar på att CSR påverkar anställdas inneboende 

motivation i båda länderna, men av olika anledningar. I England använder anställda CSR 

som ett redskap för att utveckla sig själva och nå sina individuella mål. I Korea används 
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CSR istället för att öka tillhörigheten bland medarbetarna. Författarna menar att 

skillnaderna på hur CSR används och hur den påverkar medarbetarnas inneboende 

motivation i de olika länderna beror på kulturella, politiska och institutionella faktorer, 

eftersom dessa har en relation till medarbetarnas värderingar och beteenden. 

 

Ovanstående studier indikerar på att det finns en relation mellan inneboende motivation 

och CSR, åtminstone i den privata sektorn där studierna har utförts. Det finns underlag 

att tro att ett liknande samband finns i den offentliga sektorn i Sverige. Trafikverket 

arbetar mycket med ideologiska arbetssätt vilket torde innebära att det finns individer där 

som upplever dessa arbetssätt som stimulerande, men det finns med stor sannolikhet 

också individer som uppfattar arbetssätten som eländiga pappersarbeten. Påståendet om 

att det finns en relation mellan inneboende motivation och CSR baseras på följande 

faktorer; Georgellis et al. (2010) forskningsresultat som visar att individer som arbetar i 

den offentliga sektorn är mer inneboende motiverade än andra, och Greening & Grays 

(1994) resultat som visar att CSR har störst påverkan i offentliga organisationer som är 

synliga för allmänheten. Det torde även gå att förutsätta att de egenskaper som enligt 

Meyer et al. (2004), Locke & Latham (1990) och Greenberg & Baron (2003) påverkas av 

ett CSR-engagemang också är relaterade till den inneboende motivationen i en offentlig 

organisation. Att ett samband mellan inneboende motivation och CSR har identifierats i 

kulturellt skilda länder som England och Korea öppnar också upp möjligheten för att ett 

liknande samband kan finnas i en offentlig organisation i Sverige.  
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3 METOD 

I kapitlet presenteras examensarbetet kunskapssyn, forskningsansats, forskningsstrategi 

och tillvägagångssätt. Kapitlets syfte är att ge läsaren en förståelse för examensarbetets 

vetenskapliga utgångspunkter och redogöra för metodvalen som gjorts.  

 

3.1 Vetenskaplig kunskapssyn 
Examensarbetet har haft sin utgångspunkt i hermeneutiken som gick ut på att tolka, förstå 

och förmedla upplevelser av olika fenomen (Westlund, 2009). I företagsekonomin har 

hermeneutiken präglats av ett aktörssynsätt, vilket förklarades med att forskaren var 

intresserad av att fånga individens egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt 

(Arbnor & Bjerke, 2008). Detta medförde att hermeneutiken passade väl ihop med 

examensarbetets syfte som ämnade åt att förklara hur individens inneboende motivation 

påverkades av CSR. Hermeneutiken har tillåtit, tillskillnad från andra kunskapssyner, att 

forskaren tagit hänsyn till förförståelse. Förförståelse syftade på att alla forskare hade 

fördomar och föreställningar från sina tidigare erfarenheter, vilket ledde till att 

återberättandet av individens handlande inte blev objektivt. Hermeneutiken som 

vetenskaplig kunskapssyn underlättade problematiken kring frågan om objektivitet 

eftersom subjektivitet tilläts (Norén, 1995). Anderson (1982) menade att hermeneutikens 

subjektiva kunskapssyn var positiv i och med att forskarnas skilda syn på världen berikade 

studierna. I tillägg menade Anderson (1982) att hermeneutiken inte ämnade åt att 

generalisera utifrån resultaten utan hade som uppgift att skapa förståelse för helheten, 

vilket uppnåddes genom att de delar som helheten bestod av studerades ingående.    

 

3.2 Forskningsansats och forskningsstrategi 
Forskningsansatsen har förklarats som teorins och empirins förhållande till varandra. I 

regel har en induktiv forskningsansats använts vid en hermeneutisk kunskapssyn, vilket 

torde argumentera för att examensarbetet skulle haft ett sådant (Ejvegård, 2003). Men 

forskningen inom området arbetsmotivation har sedan länge varit väletablerad och ett 

flertal användbara teorier har tagits fram för att tolka resultat, vilket innebar att en 

förförståelse för arbetsmotivation fanns. Examensarbetet har heller inte haft som avsikt 

att generalisera utifrån resultaten, utan avsikten har varit att skapa förståelse för 

forskningsområdet och antyda riktlinjer för framtida studier. Detta innebar att den in-

duktiva datainsamlingsmetoden inte ansågs vara passande för examensarbetet. Examens-

arbetet utgick istället från en deduktiv forskningsansats som anstod bättre i 

sammanhanget eftersom den möjliggjorde att examensarbetets resultat tolkades med hjälp 

av tidigare litteratur och teorier.  

  

Det fanns två huvudsakliga forskningsstrategier att välja mellan, kvantitativ och 

kvalitativ. Kvantitativ forskningsstrategi utgick från en objektiv verklighet där 

kvantifierbara och generaliserbara resultat eftersöktes (Bryman & Bell, 2013). I och med 

examensarbetets utgångspunkt i hermeneutiken och den deduktiva forskningsansatsen 

ansågs en kvantitativ forskningsstrategi inte vara lämplig. Bryman och Carle (1997) 

menade att en kvalitativ forskningsstrategi var lämplig i sammanhang där studieobjektet 

undersöktes djupgående och där det fanns ett nära förhållande till det som studerades. 

Detta medförde att den kvalitativa forskningsstrategin ansågs passande med 

hermeneutikens aktörssynsätt, vilket följaktligen ledde till att den kvalitativa 

forskningsstrategin valdes för examensarbetet.  
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3.3 Urval av organisation 
Examensarbetet utfördes på Trafikverket som är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. 

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Sverige och har ca 

6500 anställda (Trafikverket, 2016). Trafikverket ansågs som en lämplig organisation att 

utföra examensarbetet på eftersom forskningen kring inneboende motivation och CSR 

hade i huvudsak tidigare gjorts i den privata sektorn (Wright, 2001; Tagesson, Klugman 

& Lindvall, 2009; Dumay, Guthrie & Farneti, 2010). En följd av att Trafikverket valdes 

som organisation för utförandet av examensarbetet, ökade möjligheterna för 

examensarbetet att skapa ett starkare kunskapsbidrag. En orsak till varför Trafikverket 

ansågs vara lämplig för att besvara examensarbetets syfte, var på grund av att 

projektledarnas förhållande till CSR skilde sig åt i styrka. Vissa av Trafikverkets 

projektledare använde sig utav SUNRA i sina projekt som kunde förklaras som ett 

hållbarhets- eller CSR-verktyg. Användandet av SUNRA innebar att de projektledare 

som använde verktyget hade en starkare relation till CSR jämfört med de projektledare 

som inte använde SUNRA. Detta medförde att relationen till CSR skilde sig åt mellan 

projektledarna, vilket i sin tur möjliggjorde att CSR och dess påverkan på den inneboende 

motivationen kunde studeras. 

 

3.3.1 Analysenhet och urval av intervjupersoner 

Examensarbetets analysenhet var projektledarna som individer. Individerna i 

urvalsgrupperna valdes ut eftersom deras relationer till det ideologiska ledningssystemet 

varierade, vilket medförde att de antogs representera både inneboende och yttre 

motivation. Valet av analysenhet utgick från att det endast var individer som kunde anta 

olika motivationsformer. De projektledare som hade en starkare relation till det 

ideologiska ledningssystemet CSR antogs i högre utsträckning drivas av inneboende 

motivation.  

 

Sex projektledare intervjuades på Trafikverket för att besvara examensarbetets syfte. Tre 

av de intervjuade projektledarna ansvarade för vanliga investeringsprojekt och de tre 

resterande över investeringsprojekt med SUNRA. Projektledarna i båda urvalsgrupperna 

bestod av två män och en kvinna (sammanlagt deltog fyra män och två kvinnor på 

intervjuerna). Alla de intervjuade projektledarna tillhörde Trafikverkets 

verksamhetsområde Investering. Projektledarna som deltog på intervjuerna var 

lokaliserade utspritt i Sverige och deras arbetserfarenhet från Trafikverket varierade 

mellan sex månader till 23 år. Den stora variationen i projektledarnas arbetserfarenhet 

medförde att de sex projektledarna antogs ge en nyanserad bild av vad som påverkade 

deras inneboende motivation.  

 

3.4 SUNRA 
Bakgrunden till SUNRA härstammade från Europa kommissionen där flera 

medlemsländers trafikmyndigheter tillsammans bildade forskningsprojektet ERA-NET 

Road (Carlson & Folkeson, 2014). Det fanns tidigare omfattande problem från ett EU-

perspektiv att följa upp de olika ländernas vägmyndigheter eftersom arbetssätten skilde 

sig åt mellan länderna (Gudmundsson, Harmer, Hewitt & Jensen, 2013). ERA-NET Road 

bildades i syfte att harmonisera transportsektorn inom EU och för att styra dess vidare 

utveckling i en gemensam riktning (Carlson & Folkeson, 2014). Ett steg i 

harmoniseringen var i sin tur att förbättra förståelsen kring hållbarhetsaspekterna, 

förbättra prestandan och skapa ett gemensamt utvärderingsverktyg. Resultatet av detta 

blev SUNRA, som står för Sustainabilty – National Road administrations. SUNRA bestod 

i sin helhet av tre olika ramverk som på olika nivåer styrde hållbarhetsarbetet. Kortfattat 

fokuserade det första ramverket på organisationens hållbarhetsarbete på strategisk nivå 
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där bland annat inriktningen och implementeringsstrategin för hållbarhetsarbetet 

bestämdes. Det andra ramverket hjälpte till vid utvecklingen av strategiska mått och mål 

på projekt-, program- eller verksamhetsnivå. Det tredje ramverket syftade i sin tur på det 

administrativa verktyget som hjälpte till att identifiera och följa upp olika 

hållbarhetsteman.  

 

I examensarbetet har begreppet SUNRA använts för att referera till det tredje ramverket 

(det administrativa verktyget) som hade utvecklats för att användas med programvaran 

Microsoft Excel. SUNRA var tänkt att användas på projektnivå i projektets olika faser, 

där SUNRA möjliggjorde uppställandet av mål eller indikatorer och fungerade som en 

fördelningsplattform för ansvar mellan olika aktörer. SUNRA bestod av 26 

hållbarhetsteman, där användaren hade möjlighet att använda sig utav de 

hållbarhetsteman som upplevdes relevanta för det enskilda projektet. De olika 

hållbarhetsteman som fanns att välja mellan i SUNRA representerade bredden av alla 

hållbarhetsaspekter, vilket innefattade ekonomisk, social och miljömässig hållbar 

utveckling. Ett urval av de hållbarhetsteman som gick att välja mellan i SUNRA var: 

jämställdhet och social balans, luftkvalitet, energieffektivitet, naturresurshållning samt 

säkerhet och trygghet. Vid Trafikverkets pilotimplementering av SUNRA fick verktyget 

översättas från sitt ursprungsspråk engelska till svenska. I samband med översättningen 

gjordes även justeringar i SUNRA så att det passade med Trafikverkets väg- och 

järnvägsverksamhet.  

 

 

3.5 Datainsamling 
Insamling av primär- och sekundärdata har gjorts för att besvara examensarbetets syfte. 

Datamaterialet användes för att ta del av tillgänglig kunskap inom forskningsområdena 

och för att arbeta fram forskningsfrågan. Datainsamlingen har huvudsakligen skett genom 

databaserna Google Scholar, Scopus och PubMed. Endast vetenskapliga artiklar och 

böcker har använts i litteraturöversikten. De sökord som användes för att hitta de 

vetenskapliga artiklarna var följande: ”Intrinsic motivation”, ”internal motivation” 

”Corporate social responsibility”, ”extrinsic motivation”,”external motivation” 

”internalization”, ”sustainability”, ”work motivation”, ”self-determination theory” och 

”public sector”. Sökorden har även kombinerats för att få större precision i sökningarna.  

Insamlingen av primärdatamaterialet har skett genom semi-strukturerade 

telefonintervjuer. 

 

3.5.1 Telefonintervjuer 

Alla intervjuer gjordes via telefon eftersom projektledarna var lokaliserade utspritt i lan-

det. Tiden som användes till telefonintervjuerna varierade mellan 35 till 60 minuter. 

Intervjuguiden som användes var typiskt för semistrukturerade intervjuer där frågorna 

behandlade olika teman (se bilaga 1 för intervjuguiden). Flinders (1996) menade på att 

det var fördelaktigt att i intervjuguiden använda sig utav flera olika slags frågor. Därmed 

började alla telefonintervjuerna med en inledande fråga där projektledaren fick berätta 

hur det kom sig att de arbetade på Trafikverket. Den inledande frågan följdes åt av 

indirekta frågor som behandlade fyra teman; karriär, utvärdering, kommunikation och 

kollegor. Uppföljningsfrågor användes vid behov för att få projektledaren att utveckla 

sina svar.  

 

De intervjuade projektledarna fick före intervjun veta att intervjufrågorna handlade om 

hur de upplevde sitt arbete. Examensarbetets syfte nämndes inte för projektledarna 

eftersom det ansågs kunna påverka deras svar i en viss riktning. De etiska ståndpunkterna 



11 

 

och frågeställningarna som användes under intervjuerna kan liknas vid Goodes (1996) 

situationsbetingade etik. Respondenterna informerades innan intervjun att de när som 

helst kunde dra sig ut utan någon särskild anledning och att intervjuerna var anonyma 

samt att informationen behandlades konfidentiellt. I samband med att respondenterna gav 

tillstånd för att medverka i intervjuerna blev de även informerade om att intervjuerna 

spelades in.  

 

Semistrukturerade intervjuer valdes som intervjutyp i enlighet med Bryman och Bells 

(2013) rekommendationer eftersom det ansågs vara viktigt att intervjupersonen hade stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Belzen (1997) menade också att semi-

strukturerade intervjuer var väl lämpliga för att studera individens motivation, vilket 

talade för examensarbetets valda metod. Den semistrukturerade intervjutypen 

överensstämde också med hermeneutikens aktörssynsätt där individens motiv låg i fokus. 

I tillägg möjliggjorde de semistrukturerade en viss sorts flexibilitet i form av att personen 

som intervjuade kunde anpassa frågornas ordning med beaktning på hur intervjun 

utvecklades. Alla intervjuer spelades in och transkribererades enligt Heritages (2013) 

inrådan. Detta eftersom inspelningen och transkriberingen underlättade en noggrann 

analys av datamaterialet och genom transkriberingen hade andra forskare möjlighet att 

granska materialet, vilket i sin tur ökade intervjuernas tillförlitlighet. 

 

3.6 Dataanalys  
Dataanalysen har gjorts i enlighet med Bryman och Bells (2013) rekommendationer 

gällande kvalitativa studier, där de förespråkade användandet av redskap från grundad 

teori (Charmaz & Belgrave, 2007). I praktiken har detta inneburit att datainsamlingen och 

dataanalysen i stora delar skett parallellt. Detta har exempelvis möjliggjort att 

anpassningar har kunnat göras i intervjuguiden baserat på hur de första respondenterna 

reagerade på dem. Den iterativa arbetsprocessen har också bidragit till att urvalet och 

antalet projektledare som intervjuats anpassats så att teoretisk mättnad uppnåtts. Själva 

kodningen eller kategoriseringen av datainsamlingen har skett utifrån teoretiskt relevanta 

begrepp och intervjuguidens fyra förutbestämda teman: karriär, utvärdering, 

kommunikation samt kollegor. Intervjufrågorna i intervjuguiden var kategoriserade 

utifrån vilket tema de härrörde, vilket gjorde det lättövergripligt att också analysera 

resultaten utifrån dem. Störst vikt i kodningen av data har de två teoretiska begreppen 

inneboende motivation och yttre motivation haft. De svar som projektledarna gav i 

telefonintervjuerna har brutits ner för att underlätta tolkningen gällande vilken typ av 

motivation svaren representerat. Generellt har tolkningen av svaren varit oproblematisk. 

De svar som kategoriserades till inneboende motivation har till exempel positivt 

avhandlat självständighet som projektledare, möjligheterna till personlig utveckling, bra 

karriärmöjligheter, utmanande arbetsuppgifter, kompetenta kollegor, tillhörighet, 

engagemang och möjligheten att bidra till samhället. De svar som kategoriserats till yttre 

motivation har istället handlat om flexibilitet på arbetet, förstorad positiv syn på lön och 

förmåner samt avsaknaden av att diskutera arbetet hemma, på fikarasten eller med 

bekanta. En del av svaren har inte varit möjliga att kategorisera till inneboende eller yttre 

motivation, eftersom uttalandena varit faktabaserade eller av annan anledning inte varit 

tolkningsbara.  

 

3.7 Metodproblem 
Författaren till examensarbetet hade i låg utsträckning möjlighet att påverka vilka 

projektledare som valdes ut till telefonintervjuerna. Författaren hade kontakt med en 

person på Trafikverket som i sin tur kontaktade olika enhetschefer. Enhetscheferna angav 

sedan namn på projektledare som de trodde kunde tänka sig att ställa upp i 
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telefonintervjuerna. Författaren kontaktade sedan dessa projektledare via telefon för att 

se om de var intresserade av att ställa upp och om så var fallet, bestämde de samtidigt en 

tidpunkt för telefonintervjun. Detta kan ha påverkat examensarbetets resultat eftersom det 

finns skäl att tro att de projektledare som valdes ut inte representerade ”genomsnitts-

projektledaren”, utan att det var de mer motiverade och socialt utåtriktade projektledarna 

som deltog. 

 

Vid telefonintervjuerna fanns det ett flertal faktorer som kunde påverka projektledarna 

och deras angivna svar. Telefonintervjuerna möjliggjorde att författaren och 

projektledaren inte behövde fysiskt närvara på samma plats, men detta innebar samtidigt 

att författaren inte hade möjlighet att utläsa projektledarnas kroppsspråk. Författaren hade 

heller inte möjlighet att påverka projektledarnas närmiljö under telefonintervjuerna vilket 

ökade risken för att de påverkades av utomstående störningsmoment.  

 

Trafikverkets implementering av SUNRA var under examensarbetets gång i pilotfas. 

Detta innebar att projektledarna som arbetade med SUNRA endast hade arbetat med det 

i några månader i enstaka projekt. Detta betydde också att projektledarna inte hade 

möjlighet att använda alla de funktioner som fanns i SUNRA, vilket medförde att 

arbetssätten som användes i SUNRA-projekten inte skilde sig åt så mycket från de vanliga 

arbetssätten. Detta resulterade i sin tur i att relationen som dessa projektledare hade till 

SUNRA och följaktligen CSR inte var så stark som förutspått, vilket med stor sannolikhet 

påverkade examensarbetets resultat.  
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4 RESULTAT 

I kapitlet sammanställs resultaten från examensarbetets datainsamling. Syftet med 

kapitlet är att ge läsaren förståelse för hur projektledarna från de två urvalsgrupperna 

upplevde Trafikverket.   

 

4.1 Sammanställning av projektledarnas svar 
Nedan följer en sammanställning av projektledarnas svar. Svaren har strukturerats utifrån 

examensarbetets fyra teman karriär, utvärdering, kommunikation och kollegor. Varje 

sammanställning inleds med ett citat från en utvald projektledare som ger läsaren en bild 

av hur den specifika projektledaren upplevde Trafikverket inom temats ramar.  

 

4.1.1 Karriär 

”Väldigt bra karriärmöjligheter på Trafikverket. Bara ta mig själv som exempel, kom in 

som projektingenjör, sedan projektledare och tillförordnad enhetschef på cirka två år. 

Man är väldigt bra på att ta tillvara på egen personal” 

 

Två av projektledarna hade själva inga direkta karriärsmål, utan ville enbart fokusera på 

att bli mer kompetenta i sina roller som projektledare. Den tredje projektledaren hade som 

mål att någon gång i framtiden ha en chefsposition, men ville först få mer erfarenhet om 

projektledarrollen. Alla tre projektledare upplevde att karriärmöjligheterna på 

Trafikverket var goda. Detta i form av att Trafikverket i många fall försökte genom 

interna rekryteringar fylla ut nya poster eller chefspositioner som uppkom. En av 

projektledarna upplevde att det fanns ett geografiskt förhinder i och med att de flesta 

intressanta tjänsterna var stationerade vid regionkontoren, vilket för projektledaren skulle 

medföra att en flytt var nödvändig vid byte av tjänst. Två av projektledarna nämnde även 

att det fanns goda möjligheter för vidareutbildning under arbetstid.  

 

4.1.2 Utvärdering 

”Svårt att påverka verksamheten i stort. Det sitter två olika kulturer i väggarna vilket gör 

verksamheten inte-förändringsbenägen.” 

 

Alla tre projektledare uttryckte sig vara missnöjda över möjligheten att påverka verk-

samheten i stort. Anledningarna till varför de upplevde att verksamheten inte var 

förändringsbenägen skiftade mellan projektledarna. Till exempel menade en av dem att 

problemet härstammade från tiden då Trafikverket fortfarande var uppdelad i Väg- och 

Banverket. Projektledaren menade att tankesättet satt kvar från den tiden och detta 

kombinerat med att Trafikverket var skattefinansierad samt inte hade någon direkt kund 

som ställde krav, medförde att det fanns för få incitament till att utföra förändringsarbete. 

En annan av projektledarna ansåg att Trafikverkets överdrivna användande av riktlinjer 

orsakade att verksamheten var så regelstyrd att det inte fanns utrymme för förändring. En 

av projektledarna förklarade i tillägg att processerna och riktlinjerna som användes på 

Trafikverket var så tidskrävande att många projekt valde att ”gena i de kurvor som fanns”, 

för att inte behöva arbeta övertid. Alla projektledarna upplevde oavsett detta att 

arbetsmiljön speglades av att det var högt i tak och att det fanns tillfällen att ge kritik. Två 

av dessa projektledare tyckte att kritiken togs emot dåligt eller till och med nonchalerades. 

Det som projektledarna uttryckte att de ville ändra på var främst den överflödiga 

rapporteringen uppåt i organisationen. En av projektledarna tyckte även att 

månadsrapporten och den månadsvisa prognoshanteringen av projekten var överflödig. 

Två av projektledarna upplevde även att arbetssätten var för styrda uppifrån vilket innebar 

att de upplevde att de inte kunde anpassa arbetssätten för de enskilda projekten på ett sätt 
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som de ansåg var passande. Den tredje projektledaren hade en helt annan syn och menade 

istället på att arbetssätten som användes på Trafikverket var väldigt olika mellan 

regionerna och nästan personberoende, vilket enligt projektledaren skapade förvirring hos 

leverantörerna. Detta eftersom det inte fanns någon enhetlighet i vad leverantörerna 

kunde förvänta sig när de var i kontakt med Trafikverket. 

 

”Här på Trafikverket är jag projektledare på riktigt, i ordets rätta bemärkelse. Här äger 

ju jag min tidplan, jag äger min budget, jag äger mitt innehåll. Om jag håller mig inom 

de här ramarna så kan jag bestämma fullständigt vad jag vill göra, vad som är rätt och 

vad som är fel, och hur vi ska göra allt”.  

 

Alla projektledare berättade att de upplevde sitt beslutsmandat inom de projekt som de 

ansvarade för som tillräckliga. Det fanns vissa saker som projektledarna inte själva kunde 

påverka och som var förutbestämda, exempelvis budgetens storlek och myndighetskrav. 

Dessa upplevde projektledarna inte som dåliga utan accepterade dem som en del i sitt 

arbete. Bortsett från de faktorer de själva inte kunde bestämma över upplevde 

projektledarna att de var självständiga i sina arbetsroller. De kunde till stor grad påverka 

hur deras egna dagar såg ut vilket gjorde arbetet flexibelt, vilket alla projektledare 

upplevde som bra. En av projektledarna ansåg att arbetsuppgifterna som ingick arbetet 

var stimulerande och att möjligheterna för personlig utveckling var goda. En annan av 

projektledarna menade på att arbetet på Trafikverket var utvecklande, utmanande och att 

det fanns något nytt att lära sig varje dag. Två av projektledarna upplevde det som positivt 

att de var med och bidrog till ett bättre samhälle genom deras arbete. Alla projektledarna 

uttryckte sig vara tillfredsställda med Trafikverket som arbetsgivare även fast de ansåg 

att lönen var lite under det marknadsmässiga genomsnittet. I detta fall ansåg de att andra 

faktorer så som tillhörighet på arbetet och stimulerande arbete vägde tyngre än lönen. En 

av projektledarna poängterade att lönen ändå var viktig till den grad att projektledaren 

inte skulle byta arbetsplats bara för att det andra arbetet var mer utmanande, utan i det 

fallet skulle de också krävas en högre lön. En annan av projektledarna menade på att 

Trafikverkets goda förmåner i form av fler semesterdagar desto äldre medarbetaren blev, 

möjligheten att byta lön mot ännu fler semesterdagar och friskvårdbidraget kompenserade 

för den möjligtvis sämre lönen. Samma projektledare värderade förmånerna så högt att 

de var en av de största anledningarna till varför projektledaren arbetade kvar på 

Trafikverket. Två av projektledarna berättade att de sällan behövde arbeta övertid och det 

i så fall var om något oväntat hände eller om exempelvis flera förfrågningsunderlag skulle 

skickas in samtidigt. Den tredje projektledaren berättade att en genomsnittlig arbetsvecka 

innehöll två till fem timmar övertid och dessa berodde på att projektledaren ville 

förbereda sig väl inför möten genom att gå igenom de underlag som fanns.   

 

4.1.3 Kommunikation 

”Ja men hemma kan man ju prata lite jobb. Men det blir ofta lite så här, att man pratar 

om något jobbigt möte eller ett bra möte. En jobbig dag eller en bra dag. Det är både 

negativa och positiva grejer, men hemma blir det väl ofta sånt som är dåligt eller det 

jobbiga.” 

 

Ingen av projektledarna pratade mycket om sitt arbete hemma. Alla nämnde att de be-

rättade hur sin dag hade varit och om det hade hänt något utmärkande under dagen. Två 

av tre projektledare berättade att det oftast var det negativa som fick mest fokus. När det 

handlade om att prata om arbetet med andra yrkesverksamma och bekanta berättade en 

av projektledarna att denne upplevde att det fanns en skyldighet gentemot sin arbetsgivare 

att prata gott om arbetsplatsen till utomstående. En annan projektledare nämnde att om 

tillfälle gavs försökte denne att ge en så bra bild av Trafikverket som möjligt. Endast en 
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av projektledarna nämnde att denne ibland kunde prata negativt om Trafikverket med 

utomstående.  

 

4.1.4 Kollegor 

”Jag tror att alla är redan insatta i jobbfrågorna, så i fika- och lunchrummet handlar 

snacket om det utanför jobbet; det man gjorde på helgen och vilken skoter man har. Det 

är mer sådana saker man pratar om.”  

 

Alla projektledare menade på att samtalsämnena på fika- och lunchrasterna mestadels 

handlade om saker utanför Trafikverket. En projektledare nämnde att det ofta pratades 

om hur helgen hade varit, vad som skulle hända nästa helg och hur träningen hade gått. 

En annan av projektledarna berättade att i sin umgängeskrets på arbetet handlade pratet 

ofta under vinterhalvåret om skotrar och vintersport. Om det väl pratades om arbetet 

under fika- eller lunchrasten tenderade det enligt en projektledare handla om negativa 

saker som togs upp eller en snabb fråga till en kollega. En annan projektledare upplevde 

istället att ifall det pratades om arbetet så var det som togs upp inte direkt projektrelaterat 

utan kunde handla om något aktuellt ämne eller om en rolig händelse som hade inträffat 

på något möte. Oavsett detta upplevde alla projektledare att majoriteten av deras kollegor 

var motiverade. Projektledarna berättade att kollegorna visade sin motivation genom att 

de bidrog med en positiv anda på arbetsplatsen, att de hjälpte till vid behov, att de kunde 

utan motstånd lägga till en extra timme på en arbetsuppgift och genom att de försökte 

utveckla verksamheten. Projektledarna menade även på att de tillsammans med 

kollegorna hade en bra gemenskap. En av projektledarna menade på att vissa äldre 

medarbetare som hade arbetat länge på Trafikverket kunde upplevas som omotiverade då 

de var trötta att ständigt behöva utföra samma arbetsuppgifter.   

  

4.2 Sammanställning av SUNRA-projektledarnas svar 
Nedan följer en sammanställning av SUNRA-projektledarnas svar. Svaren har 

strukturerats utifrån examensarbetets fyra teman karriär, utvärdering, kommunikation och 

kollegor. Varje sammanställning inleds med ett citat från en utvald projektledare som ger 

läsaren en bild av hur den specifika projektledaren upplevde Trafikverket inom temats 

ramar.  

 

4.2.1 Karriär 

”Det går väl att bli en senior projektledare så småningom. Det är väl det som finns. Sen 

finns det ju skalor i projektlederiet också, det finns mindre enklare projekt som i för sig 

är utmanande. Men sen finns det större mer komplexa projekt som man kan ta när man 

blivit lite mer erfaren.” 

 

SUNRA-projektledarna upplevde att karriärmöjligheterna på Trafikverket var goda, fast 

ingen av dem själva hade några uttalade chefsambitioner. Två av SUNRA-projektledarna 

berättade att rollen som projektledare var full av möjligheter och att det var utmanande 

nog att försöka bli en så bra projektledare som möjligt. Detta eftersom projektledare på 

Trafikverket hade möjlighet att med tiden få ansvara över större och mer komplexa 

projekt. En av SUNRA-projektledarna poängterade även att det fanns möjlighet att arbeta 

med både väg- och järnvägsprojekt vilket gav en ytterligare dimension till arbetet då dessa 

teknikslag skilde sig åt mycket. Det fanns även enligt en av SUNRA-projektledarna stora 

möjligheter att söka sig vidare till chefspositioner och till andra tjänster inom 

Trafikverket. Samma SUNRA-projektledare menade på att Trafikverket var duktiga på 

att ta tillvara på kompetensen som fanns inom verksamheten och att många av kollegorna 
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hade bytt tjänst internt. En av SUNRA-projektledarna nämnde även att det fanns vissa 

möjligheter att arbeta utomlands genom specifika EU-projekt.  

 

4.2.2 Utvärdering 

”Jag skulle önska att det fanns en lite större lyhördhet i organisationen, jag tycker dock 

att det har blivit bättre under den generaldirektör vi har nu. Men jag skulle gärna att det 

skulle vara ännu bättre. Jag tror inte att det beror på en ovilja från chefernas eller 

ledningens sida, utan jag tror att organisationen är så stor och verksamheten så komplex 

att det är svårt liksom att hålla ihop det och nå förändring.” 

 

SUNRA-projektledarna upplevde möjligheterna att påverka verksamheten som små. 

Verksamheten upplevdes så regelstyrd att det endast fanns ett litet utrymme att utföra 

arbetsuppgifterna på sitt eget sätt. En SUNRA-projektledare poängterade dock att det 

nödvändigtvis inte alltid behövde vara något negativt, utan exempelvis som nyanställd 

kunde det vara fördelaktigt med tydliga riktlinjer. Angående hur kritik togs emot inom 

verksamheten ansåg en av SUNRA-projektledarna att det hängde på hur kritiken lades 

fram. Om kritiken uttrycktes på ett kontrollerat sätt så togs den ofta emot bra av cheferna. 

En annan av SUNRA-projektledarna höll med om att kritiken i många fall togs emot på 

ett professionellt sätt och ibland även ledde till förändring, men då krävdes det att 

argumentationen för saken var noga förberedd. 

 

Det två av SUNRA-projektledarna ville ändra på var hur arbetssätten användes i 

projekten. De menade på att ledningen ville att samma arbetssätt skulle användas oavsett 

projektens storlek och komplexitet, vilket enligt dem ledde till onödigt mycket 

administration. En av dem menade på att små projekt upplevdes så tidskrävande att de 

enbart sågs som en börda, vilket i sin tur ledde till att många projektledare försökte 

överlämna de små projekten till andra verksamhetsområden för att slippa dem. SUNRA-

projektledaren menade i detta fall att problemet låg i att ledningen ofta vid 

implementering av nya arbetssätt drog det till en överdrift, vilket gjorde att arbetssätten 

inte blev anpassningsbara för de enskilda projekten. Samma SUNRA-projektledaren 

upplevde också att hållbarhetstänket från ledningen hade implementerats i överdrift. Två 

av SUNRA-projektledarna upplevde att kraven på rapportering uppåt i organisationen var 

onödigt stora och därmed ledde till mycket tidskrävande administration. Dessa projekt-

ledare indikerade också på att de inte riktigt var nöjda med användandet av SUNRA, då 

de enligt dem orsakade ytterligare rapportering och tidsåtgång i form av möten. En av 

dem preciserade detta genom att förklara att syftet med SUNRA var väldigt bra, men att 

användandet av SUNRA i pilotfasen inte skiljde sig mycket åt från de tidigare arbets-

sätten. Den andra SUNRA-projektledaren upplevde istället arbetssättet som för om-

fattande och att SUNRA var svår att kombinera med befintliga arbetssätt. Enligt 

projektledaren överlappade SUNRA med redan befintliga arbetssätt vilket gjorde an-

vändandet av SUNRA var förvirrande, men om dessa faktorer korrigerades upplevde 

projektledaren att det fanns potential i arbetssättet.  

 

”Nu vet jag ju hur marknaden är och om jag byter jobb till ett annat ställe så tjänar jag 

mycket mera pengar. Men för mig är det inte pengarna det viktigaste, jag ska ju få mitt 

liv hemma att fungera och jag ska få tycka att jobbet är intressant.” 

 

Alla SUNRA-projektledare nämnde att det fanns andra faktorer som påverkade deras 

tillfredställelse på arbetsplatsen i högre grad än vad lönen gjorde. En av SUNRA-

projektledarna berättade att det största skälet som vägde upp för den sämre lönen var 

möjligheterna till personlig utveckling. På Trafikverket fanns möjligheten att få arbeta 

med intressanta projekt som annars hade varit svåråtkomliga som entreprenör. Alla tre 
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betonade på vikten av ett flexibelt arbete som möjliggjorde ett bra privat- och familjeliv. 

En av SUNRA-projektledarna utvecklade resonemanget och menade på att det var 

fördelaktigt att det periodvis gick att arbeta mycket och sedan i andra perioder vara mer 

ledig. Alla SUNRA-projektledarna klarade sig i genomsnitt med 40 timmars 

arbetsveckor. En av dem poängterade att ifall det behövdes arbetas övertid så berodde det 

på att det fanns för mycket att göra och att det upplevdes som stressande. 

 

Alla tre SUNRA-projektledare upplevde att de hade tillräckligt mandat att ta beslut i sina 

egna projekt, men två av dem berättade att de i många fall ändå diskuterade besluten med 

medlemmarna i projektgruppen för att ta hänsyn till deras synpunkter. Trots att lönen inte 

var det primära för någon av SUNRA-projektledarna så uttryckte två av dem att lönen 

spelade stor roll. En av dem menade på att det viktigaste var att arbetet var utvecklande 

och att arbetsuppgifterna bidrog till samhällets utveckling, men att lönen sågs som ett 

kvitto på ett bra utfört arbete. Den andra SUNRA-projektledaren kunde enbart tänka sig 

att byta arbetsplats om arbetsgivaren erbjöd högre lön och bättre förmåner.  

 

4.2.3 Kommunikation 

”Generellt så försöker jag undvika att diskutera jobbet hemma och inte prata om det, 

man har ju andra saker att prata om också. Då får man även de här kontrasterna mellan 

jobb och privatliv”.  

 

Två av SUNRA-projektledarna pratade inte om arbetet hemma i någon större ut-

sträckning. De påpekade att de kunde berätta om hur dagen hade varit men i övrigt var de 

noggranna med att hålla yrkes- och privatlivet åtskilt. Den tredje SUNRA-projektledaren 

berättade att projekten och det övriga arbetsrelaterade fick stanna kvar på arbetet, men att 

de tillsammans med sin partner pratade om projektledarskapet. Detta eftersom SUNRA-

projektledarens partner hade en snarlik roll i ett annat företag och båda fann sina arbeten 

intressanta och roliga. Hur SUNRA-projektledarna pratade om sitt arbete med bekanta 

och övriga skilde sig åt. Två av dem pratade ofta positivt om Trafikverket ifall ämnet kom 

på tal. Den tredje SUNRA-projektledaren försökte ofta undvika prata om arbetet med 

bekanta och utomstående eftersom de ofta hade olika åsikter om Trafikverket. Samma 

SUNRA-projektledare poängterade också att denne i privatlivet inte var någon egentlig 

ambassadör för Trafikverket.  

 

4.2.4 Kollegor 

”Det kan vara vad som helst, som nu på fikarasten pratade vi väl lite grann om hockey, 

hur det har gått för hemmalaget. Sen hamna vi in på det här med förmånscyklarna som 

är på gång. Det är lite mixat. Det beror också på vem man sitter och fikar med, det är ju 

lätt hänt att man passar på att fråga någon jobbfråga om det sitter någon vid bordet som 

är inom samma område som en själv.” 

 

Två av SUNRA-projektledarna nämnde att det ibland pratades om arbetet på fika- och 

lunchrasterna, men att samtalsämnena oftare handlade om livet utanför Trafikverket. En 

av dem ansåg dock att fikarasterna var ett ypperligt tillfälle att uppdatera andra interna 

beställare och stödfunktioner om projektens framfart. Om samtalsämnet inte var 

arbetsrelaterat kunde samtalsämnena istället vara väldigt blandade, allt från vintersport 

till aktuella nyhetshändelser. En av SUNRA-projektledarna menade istället på att fika- 

och lunchrasterna var till för avkoppling vilket innebar att pratet bland kollegorna sällan 

handlade om arbetet. Alla tre SUNRA-projektledare uppfattade sina kollegor som 

motiverade. En av SUNRA-projektledarna förklarade att kollegorna upplevdes som 

motiverade i och med att de visade starka ansvarskänslor över sina projekt, nästan i likhet 
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med att projekten var deras egna barn. Samtliga SUNRA-projektledare poängterade också 

att de trivdes bra med sina närmsta kollegor och att gemenskapen mellan dem var god.     
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5 ANALYS- OCH RESULTATDISKUSSION 

I kapitlet diskuteras centrala resultat från examensarbetet samtidigt som de knyts 

samman med tidigare forskning inom området. Inledningsvis diskuteras några av 

examensarbetets viktigaste resultat följt av en djupare analysdiskussion om respektive 

tema. Avslutningsvis ges förbättringsförslag till Trafikverket, följt av en diskussion kring 

examensarbetets kunskapsbidrag och förslag till framtida forskning.  

 

SUNRA kan anses vara starkt förknippat med CSR i och med att den underlättar 

projektens arbeten med de fem hållbarhetsdimensionerna som Dahlsrud (2008) nämnde. 

SUNRA har ett urval av 26 teman som täcker de miljömässiga, sociala, ekonomiska, 

intressent- och frivillighetsdimensionerna. Utöver detta möjliggör och underlättar 

SUNRA arbetet med både interna och externa CSR-åtgärder i likhet med vad Brammer 

et al. (2007) förespråkade. Detta i kombination med att ett flertal studier (Skudiene & 

Auruskeviciene, 2010; Kim & Scullion, 2013) visade på ett tydligt positivt samband 

mellan inneboende motivation och CSR torde det innebära att SUNRA-projektledarna till 

en större grad drevs av inneboende motivation. Baserat på examensarbetets resultat kan 

detta inte fastslås. De små skillnader som kan uttydas i svarsformuleringarna mellan de 

vanliga projektledarna och SUNRA-projektledarna är sannolikt personberoende och inte 

orsakade av SUNRA. Det kan givetvis finnas ett flertal anledningar till varför 

urvalsgrupperna inte har de skillnader som kunde förväntas genom beaktandet av teorin, 

men en kvalificerad orsak är att SUNRA-projektledarna inte internaliserat SUNRA på ett 

adekvat sätt (mer om detta i avsnitt 5.3). Detta medförde i sin tur att majoriteten av 

projektledarna inte pratade om arbetet hemma. Ett annat viktigt praktiskt bidrag som 

examensarbetet identifierar är att projektledarna tenderar att hålla isär sitt arbete och 

privatliv. 

 

Examensarbetets metodproblem har med stor sannolikhet påverkat resultaten. SUNRA-

projektledarnas relation till SUNRA och därmed CSR var i flera beaktanden svag. De tre 

SUNRA-projektledarna hade under en begränsad tid provat på pilotversionen av SUNRA 

i enstaka projekt. I praktiken innebär detta att SUNRA-projektledarnas arbetsuppgifter 

och arbetssätt skilde sig åt väldigt lite från de andra projektledarnas, vilket resulterade i 

att utgångspunkten för urvalsgrupperna var snarlik. Alla projektledarnas arbetsuppgifter, 

även de som inte använde SUNRA, innefattade i grunden redan CSR-åtgärder; 

exempelvis arbetade alla projektledare med väg- eller järnvägsprojekt där de bidrog till 

samhällets infrastruktur. Projektens uppföljning baserades också till en viss del på CSR; 

till exempel följdes projekten upp på bullernivåer och koldioxidekvivalenter. Detta 

orsakade med stor sannolikhet att de vanliga projektledarna och SUNRA-projektledarna 

upplevde Trafikverket på ett väldigt likartat sätt. Därmed är det mer intressant att i 

analysdelen fokusera på om offentliga organisationer och Trafikverket i synnerhet gav 

utrymme för inneboende motivation och till vilken grad projektledarna internaliserat de 

arbetssätt som fanns.  

 

5.1 Karriär 
Gagné och Deci (2005) menade på att en individ behövde känna känslan av kompetens, 

autonomi och tillhörighet för att kunna vara inneboende motiverad. Både de vanliga 

projektledarna och SUNRA-projektledarna uttryckte sig vara nöjda med de 

karriärmöjligheter som Trafikverket erbjöd. Två projektledare, en från vardera 

urvalsgruppen, påpekade även att det fanns goda möjligheter för vidareutbildning. En 

vanlig projektledare och en SUNRA-projektledare lyfte även fram Trafikverkets goda 

arbete med internrekryteringar till öppna arbetsposter. Dessa tre faktorer indikerar på att 

det i detta hänseende finns utrymme för projektledarna på Trafikverket att känna sig 
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kompetenta och därmed även inneboende motiverade. Armstrongs (2006) studieresultat 

stärkte detta påstående i och med att han menade på att individens möjlighet att utveckla 

sina kunskaper och färdigheter var en av grundförutsättningarna för inneboende 

motivation. En av de sex projektledarna hade uttalade chefsambitioner och de resterande 

fem uttryckte att de ville bli så bra projektledare som möjligt. Dessa svar tyder på att 

projektledarna åtminstone till vis grad tar vara på de karriär- och utvecklingsmöjligheter 

som finns på Trafikverket, vilket kan anses som en indikation på inneboende motivation.  

 

5.2 Utvärdering  
Individens upplevda känsla av autonomi var en av grundpelarna för inneboende 

motivation (Gagne och Deci, 2005). På Trafikverket upplevde projektledarna det som 

positivt att de inom sina egna projekt hade mandat att ta beslut, men negativt att 

arbetssätten som användes i och utanför projekten var svåra att påverka. Detta kan 

översättas till att projektledarna i en liten skala upplever sig själva som autonoma, men 

att de i ett större sammanhang känner sig kontrollerade av de riktlinjer och regler som 

finns. Detta är en indikation på att Trafikverkets regelstyrning har en begränsande effekt 

på projektledarnas tänkbara inneboende motivation. Det finns ytterligare två faktorer i 

teorin som stärker detta påstående. Amabile (1996) och Schwartz (1990) menade på att 

yttre motiverade individer tenderade att utföra arbetsuppgifter på ett repetitivt sätt. 

Trafikverkets regelstyrning begränsar till viss del projektledarnas möjligheter att utföra 

arbetsuppgifterna på olika sätt. Armstrong (2006) menade även att det var viktigt för den 

inneboende motivationen att individen bland annat hade kontroll över sina egna resurser 

och friheten att göra sina egna val. Projektledarna har detta i ganska stor utsträckning 

inom sina projekt, men flertalet av projektledarna nämnde att de inte kunde anpassa 

arbetssätten för projekten som de ville och att de upplevde rapporteringen uppåt i 

organisationen som icke-värdeskapande. Utifrån projektledarnas svar kan tolkningen 

göras att arbetssätten upplevdes som rutinmässiga pappersarbeten och inte som 

stimulerande arbetssätt. Detta kan i sin tur kopplas till examensarbetets 

problemformulering och teori. Det går dock inte utifrån dessa svar tolka om varje enskild 

projektledare drevs av yttre eller inneboende motivation, men svaren tyder på att den yttre 

motivationen hade överhanden. Därmed går det att fastslå att förbättringsmöjligheter 

gällande förutsättningarna att drivas av inneboende motiverad finns på Trafikverket. 

 

Projektledarna hade olika förhållningssätt gällande hur de såg på lönen och förmånerna 

på Trafikverket. Samtliga projektledare uttryckte att lönen inte var så viktig gällande 

tillfredställelsen på arbetsplatsen. Ett flertal av dem, vid ett senare tillfälle på respektive 

intervju, uttryckte sig dock på ett sätt som kunde tolkas som att lönen och förmånerna 

spelade en viktig roll. Att projektledare uttryckte sig till en början på ett sätt där de poäng-

terade att lönen inte var så viktig kan bero på flera orsaker. Antingen menade 

projektledarna det de sade, men en spekulation till orsaken är att de rådande sociala 

normerna påverkar hur projektledarna svarade. Endast två av projektledarna, en från varje 

urvalsgrupp, visade tydligt på flera sätt att de arbetade på Trafikverket av skäl som inte 

kunde kopplas till lönen eller förmånerna. Förvisso krävs en viss lön för gemene man för 

att kunna klara av privat- och familjelivets utgifter, men en betydande del av 

projektledarens lön och förmåner får ändå anses stimulera den yttre motivationen. Hur 

mycket av lönen som kan anses påverka den yttre motivationen är dock en tolkningsfråga. 

Det som talar emot att projektledarna till stor del drevs av yttre motivation i detta 

hänseende var att alla projektledare arbetade kvar på Trafikverket fast lönen enligt deras 

egen utsago låg under det marknadsmässiga genomsnittet. Teoretisk innebär detta att 

någonting utöver lönen, som påverkar projektledarnas inneboende eller yttre motivation, 

håller dem kvar på Trafikverket.  
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En tolkningsfråga härrör kategoriseringen av projektledarnas svar till inneboende och 

yttre motivation. En del av svaren som projektledarna gav har inte varit möjliga att 

kategorisera och en del av svaren har varit svåra att kategorisera till någon av 

motivationstyperna. Majoriteten av projektledarna uttryckte arbetets flexibilitet som en 

av de stora anledningarna till varför de trivdes bra på Trafikverket. Det går att diskutera 

till vilken av de två motivationstyperna som flexibilitet på arbetsplatsen tillhör, men 

rimligtvis borde det kunna anses vara en yttre motivationsfaktor. Detta eftersom 

projektledarna berättade att de bland annat genom arbetets flexibilitet fick ihop sina 

privat- och familjeliv på ett bättre sätt. Projektledarnas privat- och familjeliv får i detta 

fall anses vara faktorer utanför arbetsplatsen och projektledarrollen, vilket tyder på att 

deras positiva inställning gentemot arbetsplatsens flexibilitet påverkades av yttre 

motivation. Arbetets flexibilitet går likväl att koppla till individens inneboende 

motivation eftersom möjligheten att utforma sitt eget arbetsschema påverkar den 

upplevda autonomin positivt.  

 

Ett flertal forskare (Gagne & Deci, 2005; Vansteenkiste, 2006) betonade på att individens 

känsla av tillhörighet var en av grundpelarna för inneboende motivation. Samtliga 

projektledare nämnde under telefonintervjuerna att de trivdes på arbetsplatsen och kände 

gemenskap med kollegorna. Detta tyder på att projektledarna på Trafikverket har 

förutsättningar att vara inneboende motiverade gällande den upplevda känslan av 

tillhörighet. Baserat på projektledarnas svar var fallet även så.   

  

5.3 Kommunikation och kollegor 
Majoriteten av projektledarna pratade inte om arbetet hemma. Endast en av 

projektledarna berättade att de tillsammans med partnern brukade diskutera 

projektledarrollen. Eftersom fem av projektledarna sällan eller aldrig diskuterade arbetet 

eller projektledarrollen hemma, kan det anses indikera på att de inte fann sina arbeten 

intressanta till den grad att de ville prata om det på sin fritid. Det som stärker påståendet 

är även faktumet att projektledarna berättade om vad de tillsammans med kollegorna 

brukade prata om på fika- och lunchrasterna. Fika- och lunchrastdiskussionerna handlade 

till större del om vad som hade inträffat i helgen, träning, vintersport och aktuella 

nyhetshändelser än av arbetsrelaterade frågor. 

 

En mer djupgående anledning till varför projektledarna inte pratade om arbetet på sin 

fritid är att de med stor sannolikhet inte internaliserat de arbetssätt som fanns på ett 

adekvat sätt. En fullbordad internalisering av ett arbetssätt kan liknas vid att individen 

och arbetssättet blir enhetligt. Istället verkar projektledarna uppfatta arbetssätten som 

nyttiga och användbara, men inte på ett plan som involverar hela deras självbild. I 

SUNRA-projektledarnas fall har SUNRA blivit en del av deras arbetsroll, men de har inte 

integrerat arbetssättet som en del i sig själva. Det kan förklaras med att SUNRA-

projektledarna upplever arbetssättet mer som ett pappersarbete än ett stimulerande 

utvecklingsarbete.  Detta verkar även gälla de övriga projektledarna och de arbetssätt som 

de använder. En tolkning av detta är att projektledarna för närvarande använder 

arbetssätten för att i sina egna och i chefernas ögon framstå som ordentliga medarbetare. 

De är medvetna om att arbetsrollen kräver att dessa arbetssätt används och av den 

anledningen skapar de en självpålagd press inom sig. Den självpålagda pressen hjälper 

dem att behålla sin självkänsla och undvika skuldkänslor. När arbetsdagen sedan slutar 

kliver projektledarna ur sin arbetsroll vilket följaktligen resulterar i en tydlig avgränsning 

mellan privat- och arbetsliv. 

 

Om en projektledare skulle uppleva ett starkt engagemang för de arbetssätt som användes, 

hade projektledaren också börjat identifiera sig med de värderingar som ingick i 
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arbetssätten. Detta hade i sin tur lett till att den inneboende motiverade projektledaren 

hade velat dela med sig av dessa värderingar till andra. Att prata om sitt arbete kan därför 

anses karaktärisera en individ som drivs av inneboende motivation på arbetsplatsen. Om 

internaliseringen av SUNRA dessutom var fullbordad skulle projektledarna uppleva 

arbetssätten som en del av sig själva, vilket hade varit ytterligare en naturlig anledning 

till att arbetssätten och arbetet diskuterades på fritiden. Baserat på projektledarnas svar 

var fallet inte så, vilket i examensarbetet tolkas med att projektledarna i högre grad drevs 

av yttre motivation. Ett annat viktigt konstaterande utifrån detta är att projektledarna i stor 

grad håller isär arbetet och sitt privatliv.  

 

Utifrån organisationens perspektiv är det dock möjligt att syftet med SUNRA och de 

övriga arbetssätten inte är att väcka ett personligt engagemang hos projektledarna. Syftet 

med SUNRA kan likväl vara att det ska fungera som ett verktyg som hjälper 

projektledarna att bocka av de hållbarhetskrav som ställs på organisationen. Om så är 

fallet krävs inget djupare engagemang från projektledarna och då kan SUNRA anses 

uppfylla sitt syfte i sin nuvarande utformning. Men om syftet med SUNRA är att väcka 

ett personligt engagemang och följaktligen bidra till projektledarnas inneboende 

motivation är det nödvändigt att förbättringsåtgärder vidtas. 

 

5.4 Förbättringsförslag för Trafikverket 
Baserat på hur projektledarna upplevde de generella arbetssätten på Trafikverket kan det 

inte uttydas att någon fullbordad internalisering av arbetssätten har skett. Eftersom 

användandet av arbetssätten inte heller var frivilligt utan regelstyrt från ledningen 

påverkade det även projektledarnas upplevda autonomi, som enligt Gagne och Deci 

(2005) var en av grundpelarna till inneboende motivation. Det går givetvis att ge 

förbättringsförslag som går ut på att byta ut hela det byråkratiska styrsättet och genom det 

uppnå större autonomi för projektledarna, men sådana förslag skulle varken vara 

kostnadseffektiva eller genomförbara.  

 

Om målet med de arbetssätt som Trafikverket implementerar dessutom är att skapa ett 

personligt engagemang hos de medarbetare som använder dem, kan arbetssätten behöva 

implementeras och utformas på ett kraftfullare sätt. Examensarbetets förbättringsförslag 

fokuserar därav på hur arbetssätten ska utformas så att medarbetarnas internalisering av 

arbetssätten kan fullbordas. Förbättringsförslagen är i första hand avsedda för 

Trafikverket, men är även av relevans för andra offentliga organisationer med liknande 

organisationsstruktur och verksamhetsstyrning.  

 

I enlighet med Randy Evans och Davis (2011) föreslås utbildning för medarbetarna i de 

områden som implementeringarna av de nya arbetssätten påverkar. I Trafikverkets fall 

föreslås ytterligare utbildning i CSR för att underlätta implementeringen och 

internaliseringen av SUNRA. Det skulle vara fördelaktigt om utbildningen fokuserade på 

att ge rationella förklaringar till varför CSR är viktigt. Detta eftersom ökad kunskap kan 

förväntas resultera i att medarbetarna får en djupare förståelse för effekterna av CSR, 

vilket i sin tur leder till att användandet av arbetssättet upplevs som mer meningsfullt. 

Utbildning i allmänhet förstärker också känslan av kompetens vilket anses vara viktig för 

den inneboende motivationen (Gagné & Deci, 2005). Om medarbetarna redan har en 

tillfredsställande kunskap om CSR, kan problemet istället ligga i att SUNRA som 

arbetssätt inte är tillräckligt kraftfullt för att väcka ett personligt engagemang. I detta fall 

kan det vara nödvändigt att göra omprövningar av SUNRA tills en utformning av 

arbetssättet hittas som involverar projektledarna på ett personligt plan.   
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Ett förslag till hur SUNRA och andra arbetssätt kan involvera medarbetarna på ett 

personligt plan är genom att utforma arbetssätten så att de blir mer dynamiska, det vill 

säga i högre grad anpassningsbara för de individuella projekten. Projektledarna förklarade 

att flera av arbetssätten var för omfattande vid användning i små projekt, vilket gjorde att 

andelen administration i förhållande till projektets storlek upplevdes för stort. Trots 

vetskapen om detta hade projektledarna inte möjlighet att anpassa arbetssätten, vilket med 

stor sannolikhet medförde att de kände sig kontrollerade. Anpassningsbara arbetssätt ger 

projektledaren möjligheten att påverka arbetssätten utifrån det enskilda projektets 

förutsättningar. En större handlingsfrihet tillsammans med förtroendet att ta egna beslut i 

projekten förväntas resultera i en ökad upplevd känsla av autonomi och kompetens, som 

är starkt förknippade med inneboende motivation och internalisering (Gagne & Deci, 

2005). Utifrån ett verksamhetsstyrningsperspektiv kan projektledarnas upplevda 

autonomi förstärkas ytterligare genom ökad målstyrning. Istället för att medarbetarna ska 

behöva fokusera på vilka processer som ska användas för att utföra enskilda 

arbetsuppgifter, blir arbetet mer självständigt och tydligt om de har ett fåtal mål att arbeta 

efter. 

 

5.5 Kunskapsbidrag och förslag till framtida forskning 
Tidigare forskning inom forskningsområdena inneboende motivation och CSR har i stor 

grad fokuserat på den privata sektorn. Dessa två forskningsområden har också i regel 

studerats var för sig. Examensarbetet bidrar därmed till att öka förståelsen kring 

inneboende motivation och CSR i offentliga organisationer. Genom att relationen mellan 

inneboende motivation och CSR studerades parallellt behandlas ett forskningsområde 

som tidigare inte har studerats i vidare utsträckning. Ett förhållandevis nytt tillvägagångs-

sätt används i examensarbetet, där motivation studeras bland annat genom att frågor ställs 

om hur individer kommunicerar om arbetet med sin omgivning.  Examensarbetet bidrar 

därmed till forskningen genom att ett nytt sätt att mäta motivation lyfts fram, där 

antagandet görs att inneboende motiverade individer på arbetsplatsen pratar om arbetet 

hemma med sina bekanta.  Examensarbetets resultat är inte direkt generaliserbara för alla 

offentliga organisationer, men ger ändå implikationer på vilka faktorer som påverkar 

medarbetarnas inneboende motivation. I takt med att det blir allt vanligare att offentliga 

organisationer implementerar arbetssätt så som CSR, är det väsentligt att förstå 

arbetssättens påverkan på medarbetarnas inneboende motivation. Detta för att 

organisationer ska kunna anpassa arbetsmiljön och verksamhetsstyrningen utefter dem.  

 

Framtida studier bör fortsätta att studera inneboende motivation och CSR, men 

förslagsvis ska studierna utgå från ett bredare urval. Det skulle vara gynnsamt för 

forskningen om urvalet i studierna var differentierad; att urvalet delvis bestod av individer 

som arbetar i organisationer utan någon relation till CSR och delvis av individer som 

arbetar i organisationer med stark relation till CSR. Ett sådant urval skulle resultera i en 

djupare förståelse om inneboende motivation och CSR. Ett ytterligare förslag till framtida 

studier är att använda sig utav en kvantitativ ansats för att kunna studera enskilda 

beståndsdelar i CSR och inneboende motivation. Det krävs mer kunskap om vilken av 

inneboende motivations beståndsdelar autonomi, kompetens och tillhörighet har störst 

korrelation med CSR. Även CSR går att bryta ner till interna och externa CSR-åtgärder 

eller till de fem olika dimensionerna som Dahlsrud (2008) nämnde. En sådan studie skulle 

potentiellt kunna identifiera och precisera mer grundligt vilka av beståndsdelarna i CSR 

har störst påverkan på den inneboende motivationen. Det är även fördelaktigt för 

forskningsområdet om mindre etablerade motivationsteorier används för att beskriva 

relationen mellan inneboende motivation och CSR, då självbestämmandeteorin inte tar 

hänsyn till alla faktorer.   
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6 SLUTSATSER 

I kapitlet besvaras examensarbetets forskningsfråga och de viktigaste slutsatserna 

presenteras.  

 

Forskningsfrågan som ställdes i början av examensarbetet var ”hur har en starkare 

relation till CSR påverkat motivation i offentliga organisationer”. Två urvalsgrupper 

bestående av projektledare med varierande relation till CSR (en av urvalsgrupperna 

använde sig utav CSR-verktyget SUNRA) intervjuades på den statliga myndigheten 

Trafikverket. I examensarbetet görs antagandet om att de individer som drivs av 

inneboende motivation på arbetsplatsen också pratar om arbetet hemma, eftersom de 

upplever att sina värderingar överensstämmer med de som finns på arbetsplatsen. 

Tidigare forskningsresultat har identifierat ett samband mellan inneboende motivation 

och CSR, men examensarbetets resultat kan inte fastslå att ett sådant samband finns. 

Examensarbetets resultat visar på att en starkare relation till CSR inte påverkar individens 

inneboende motivation. Inga tydliga skillnader i urvalsgruppernas svar hittades, vilket 

tolkas som att internaliseringen av SUNRA inte var fullbordad hos SUNRA-

projektledarna. Detta kan även anses gälla de övriga projektledarna och deras användning 

av de befintliga arbetssätt som finns på Trafikverket. Examensarbetets resultat visar på 

att projektledarna använder arbetssätten som en följd av självpålagd press och eftersom 

arbetssätten ingår i deras arbetsroll. Detta kan i sin tur tolkas som att projektledarna 

använder arbetssätten av rutin. Dessutom indikerar examensarbetets resultat att 

projektledarna i hög utsträckning håller isär sitt arbete och privatliv.  

 

Utifrån examensarbetets resultat är det möjligt att fastslå att möjligheterna för att drivas 

av inneboende motivation på Trafikverket är goda gällande den upplevda känslan av 

tillhörighet, men att förbättringsåtgärder gällande autonomi och kompetens 

rekommenderas. Förbättringsåtgärderna som examensarbetet identifierar består av 

utökad utbildning inom CSR, utformandet av mer anpassningsbara arbetssätt och en i 

högre grad målstyrd verksamhetsstyrning. Förbättringsmöjligheterna som 

examensarbetet identifierar är främst riktade mot Trafikverket, men är även av relevans 

för andra offentliga organisationer med liknande organisationsstruktur och 

verksamhetsstyrning. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Inledande fråga 

Hur kom det sig att du började arbeta på Trafikverket? 

 

Karriär 

Vilka karriärsambitioner eller karriärsmål har du? 

Hur upplever du karriärmöjligheterna på Trafikverket?  

Vilka är anledningarna till att du arbetar kvar på Trafikverket? 
 

Utvärdering 
Vilka möjligheter ser du till att påverka verksamheten? 
Hur upplever du miljön för diskussion och kritik? 
Hur upplever du möjligheterna att påverka beslut utanför dina projekt? 
Hur upplever du möjligheterna att påverka beslut inom dina projekt? 
 

Uppoffringar 
Vilka potentiella anledningar ser du till att sluta på arbetet eller byta arbetsplats?  
Vilka är anledningarna till att du eventuellt arbetar övertid? 

Hur stor påverkan har lönen på din tillfredställelse på arbetsplatsen? Hade du arbetat 

kvar om lönen var lägre? 

  

Kommunikation 
Hur pratar du om ditt arbete med familjen hemma (? 
Hur pratar du om ditt arbete med kollegor? 
Hur pratar du om ditt arbete med personer från andra verksamheter? 
Hur pratar du om ditt arbete med övriga? 
  

Kollegor 
Vad pratar du om med dina kollegor på rasterna?  

Vad pratar dina kollegor om på rasterna? 
Hur motiverade upplever du att dina kollegor är generellt? 

 

Avslutande fråga 

Hur skulle du rekommendera arbetsplatsen till en potentiell arbetssökande? 

 

 

Uppföljningsfrågor 

Kan du förklara vad du menar med det du sa? 

Kan du förklara det du sa med andra ord? 

Kan du ge mig ett exempel på det där? 

Det där var intressant, kan du förklara det mer detaljerat?  

 


