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Sammanfattning 

Globaliseringens medföljande rörlighetskultur innebär en utmaning för arbetsgivare då det är av 

stor betydelse för ett företag att behålla medarbetare för att företaget ska utvecklas (Shanker, 2014). 

Undersökningsresultat har visat att 39 procent av cheferna i Sverige vill lämna sin nuvarande 

arbetsgivare, varav 10 procent av dessa ej längre vill arbeta som chef överhuvudtaget (Ledarna, 

2015). Denna studie ämnar bidra med ökad insikt i hur organisationer, i ett arbetsliv präglat av 

rörlighet, kan arbeta för att få ledare att stanna kvar i organisationerna. Syftet med denna studie är 

att söka kunskap om varför ledare väljer att bli kvar i en organisation. För att uppfylla syftet utgår 

studien ifrån följande forskningsfrågor: Vilka faktorer motiverar chefer och ledare att stanna kvar 

i organisationen? Om och i så fall hur skiljer sig dessa faktorer åt mellan de manliga och kvinnliga 

ledarna? Metoden är kvalitativ och empirin är insamlad via åtta stycken semistrukturerade 

intervjuer. Studien är utförd i en offentlig organisation som uttryckte ett behov av den aktuella 

studien. Det teoretiska ramverket består av tvåfaktorteorin av Herzberg (Herzberg, Mausner & 

Bloch, 1993), krav-kontroll–stöd modellen av Karasek och Theorell (1990), social role theory av 

Eagly (1987) samt role congruity theory av Eagly och Karau (2002). Resultatet indikerar att de 

faktorer som är av betydelse för att ledare ska stanna kvar i organisationen är ledarskapet, 

relationerna på arbetsplatsen, rättvis lön, självbestämmande, feedback, fokus på resultat och mål, 

att bidra till samhället, de underställda medarbetarna, utvecklingsmöjligheter samt balans mellan 

arbetskraven och arbetsresurserna. Dessa faktorer är betydande för både de kvinnliga och manliga 

ledarna, men resultatet indikerar att det existerar viss diskrepans mellan de krav som ställs på 

manliga respektive kvinnliga ledare. Kraven på de kvinnliga ledarna är delvis högre samt av en 

annan karaktär.  
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Abstract 

Globalization's accompanying mobility culture poses a challenge for employers as it is of great 

importance for a company to retain employees in order for the company to develop (Shanker, 

2014). Survey results have shown that 39 percent of managers in Sweden want to leave their current 

employer, of which 10 percent of them no longer want to work as a manager at all (Ledarna, 2015). 

This study aims to contribute with increased insight into how organizations, in a working life 

characterized by mobility, can work to get leaders to remain in the organizations. The purpose of 

this study is to seek knowledge about why leaders choose to remain in an organization. To fulfill 

the purpose, the study is based on the following research questions: Which factors motivate 

managers and leaders to remain in the organization? If so, how do these factors differ between the 

male and female leaders? The method is qualitative and the empirical data is collected through 

eight semi-structured interviews. The study was conducted in a public organization that expressed 

a need for the current study. The theoretical framework consists of the two- factor theory created 

by Herzberg (Herzberg, Mausner & Bloch, 1993), the demand-control-support model created by 

Karasek och Theorell (1990), social role theory created by Eagly (1987) and role congruity theory 

created by Eagly och Karau (2002). The result indicates that the factors that are important for 

leaders to remain in the organization are leadership, workplace relations, fair pay, autonomy, 

feedback, focus on results and goals, contributing to society, the subordinate employees, 

development opportunities and balance between labour requirements and labour resources. These 

factors are significant for both the female and male leaders, but the result indicates that there is 

some discrepancy between the requirements imposed on male and female leaders. The demands on 

the female leaders are partly higher and of a different nature. 
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Förord 
 

Jag vill inleda detta förord med att tacka den offentliga förvaltning som jag utfört min studie i. 

Samtliga kontakter, från första till sista, har varit otroligt positiva och bemötande. Ett särskilt tack 

vill jag rikta till personalkonsulten som varit min personliga kontaktperson vid förvaltningen, som 

avsatt tid för att hjälpa mig samt varit så himla glad och engagerad under hela processen. Jag vill 

även rikta ett stort tack till intervjupersonerna som tog sig tid att bli intervjuade, utan er hade det 

inte blivit mycket av denna uppsats. 

 

Ett stort stöd har jag haft i min handledare, Lena Rantakyrö, som bidragit med synpunkter och 

återkoppling som hjälpt mig vidare i uppsatsprocessen. Lena har erbjudit stöd utöver de tillfällena 

som är obligatoriska, vilket varit väldigt generöst. Ett stort tack till henne!  

 

Ett tack vill jag även rikta till tre av de klokaste och starkaste kvinnorna jag mött. Linda, Emilia 

och Stina, utan er hade dessa tre studieår varit betydligt mindre givande. Ni är en stor del till att 

beslutet att börja studera är bland det bästa jag gjort.  

 

Till sist vill jag rikta ett tack till familj och vänner som stöttat mig genom hela min studietid. Ett 

speciellt tack till min sambo Jonas som varit min klippa i stormen under dessa tre år och vars stöd 

är orsaken till att jag vågade ta klivet till att börja studera överhuvudtaget.  
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1 Inledning 

I detta kapitel redogörs det för studiens bakgrund, syfte samt frågeställning, avgränsningar och 

disposition. 

 

Vi lever idag i ett samhälle präglat av globalisering. Teknik, global turism, politiska 

överenskommelser med mera kopplar samman samhällen över hela världen. Detta innebär att vi är 

mer sammanflätade, geografiskt mobila och ömsesidigt beroende än någonsin tidigare. Människan 

idag har förlorat känslan av tillhörighet och i stället erhållit större valfrihet (Giddens & Sutton, 

2014). Globaliseringens medföljande rörlighetskultur innebär en utmaning för arbetsgivare då det 

är av stor betydelse för ett företag att behålla medarbetare för att företaget ska utvecklas. I dagens 

konkurrensbetonade arbetsmarknad strävar företagen efter att ha hängivna, noggranna, lojala och 

hårt arbetande anställda som väljer att stanna inom företaget en längre tid. Detta samtidigt som de 

anställda har möjlighet att byta anställning och börja arbeta i en annan organisation (Shanker, 

2014). Att bli kallad för ”Hoppjerka”, person som ofta byter arbete (Svenska akademien, 2015), är 

idag inte längre ett skällsord som det var i slutet av 1940-talet. Idag ställs det höga krav på individen 

att vara beredd att röra på sig samt vara anställningsbar (Nilsson, Wallo, Rönnqvist, & Davidson, 

2011).  Svenska företag är idag utsatta, i denna bemärkelse, då Sverige är ett av de länder i Europa 

där rörligheten på arbetsmarknaden är som störst. Snittet inom Europeiska unionen (EU), gällande 

antalet personer inom samtliga yrken som aldrig bytt arbetsplats, ligger på 23 procent medan det i 

Sverige är 10 procent (Ingenjören, 2010). Att behålla personal är även viktigt för en organisation 

då en nyrekrytering är väldigt kostsam. En nyrekrytering innefattar kostnader för rekrytering, 

introduktion, inskolning, avveckling och uppgår enligt fackförbundet Vision till 542 700 SEK. 

Denna summa är en genomsnittlig kostnad baserad på rekrytering av en tjänsteman inom den 

kommunala sektorn (Vision, 2015).  

 

Human resources (HR) rörelsen, som startade år 1924 i Chicago med studier i Hawthorne 

fabrikerna, lyfter fram att människan är en människa på arbetet och inte en maskin. Ett demokratiskt 

ledarskap förespråkas istället för ett auktoritärt. En grundtes inom human resources rörelsen är att 

det finns ett gemensamt beroende mellan människa och organisation, det mest gynnsamma för båda 

parter är att det råder balans mellan människans samt organisationens behov (Nilsson et al., 2011). 

Men vilka behov har vi på arbetsplatserna idag? Vad motiverar oss? Fredrick Herzberg menar att 
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en del faktorer endast bidrar till att motverka vantrivsel (hygienfaktorer) medan det är andra 

faktorer som bidrar till att vi trivs, presterar på topp och känner oss motiverade 

(motivationsfaktorer) (Herzberg, Mausner, & Bloch, 1993). Bemannings- och 

rekryteringsföretaget Randstad har undersökt hur företag utvecklar och behåller ett attraktivt 

varumärke, vilket publicerades år 2017 i en rapport. Rapporten bygger på nära 5000 svenska 

medborgares svar på frågor angående vad som är viktigt när de väljer arbetsgivare. Resultatet 

visade att de viktigaste faktorerna är stimulerande arbete, arbetsklimatet, flexibilitet, jobbsäkerhet 

samt balans mellan arbete och fritid (Randstad, u.å.). 

 

Samtliga medarbetare är betydande för en organisation men ledarna har en särskilt viktig roll då 

ingen organisation kan existera utan ledarskap. Deras roll innebär att planera, organisera, vägleda 

samt agera kontrollfunktion (Abrahamsson & Andersen, 2005). Undersökningsresultat har visat att 

39 procent av cheferna i Sverige vill lämna sin nuvarande arbetsgivare, varav 10 procent av dessa 

ej längre vill arbeta som chef överhuvudtaget. Förväntningen som ligger på chefen är att denne ska 

lyckas med att utveckla både medarbetarna och organisationen, något som i många fall är svårt att 

åstadkomma, då de saknar de organisatoriska förutsättningar som krävs för att uppfylla 

förväntningarna (Ledarna, 2015). Särskilt utmanande är det för ledare inom den kommunala 

sektorn då det skett kostnadsbesparingar, i kombination med ökade krav på produktivitet, sedan 

mitten av 1990-talet. Förväntningar som ligger på ledare inom offentlig sektor är att hantera 

förväntningar samt krav från politiker, planera strategiskt, arbeta med administration och hantera 

medarbetare samt medborgare i kommunen (Härenstam & Östebo, 2014). För den kommunala 

sektorn är det dessutom särskilt viktigt att attrahera och behålla ledare, delvis på grund av 

pensionsavgångar som är och kommer vara ett problem de närmsta åren, men även på grund av en 

övrig personalomsättning som är hög bland ledare verkande i offentliga verksamheter (Corin & 

Björk, 2017). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie ämnar bidra med ökad insikt i hur organisationer, i ett arbetsliv präglat av rörlighet, 

kan arbeta för att få ledare att stanna kvar i organisationerna. Syftet med denna studie är att söka 

kunskap om varför ledare väljer att bli kvar i en organisation.  
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För att uppfylla syftet utgår studien ifrån följande forskningsfrågor: 

 Vilka faktorer motiverar chefer och ledare att stanna kvar i organisationen?  

 Om och i så fall hur skiljer sig dessa faktorer åt mellan de manliga och kvinnliga ledarna?   

 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie är utförd i en organisation. Organisationen är en offentlig förvaltning i en mellanstor 

stad i norra Sverige. Studien har ytterligare avgränsats genom att fokusera på ledare på mellannivå. 

Med ”mellannivå” avses ledare som arbetar nära kärnorganisationen, med underställda som hen 

har personalansvar för. Ledarna har även minst en nivå av chefer ovanför sig som svarar till den 

högsta ledningen i organisationen. I linje med studiens frågeställningar så har det i analys av 

empirin, ej tagits hänsyn till vilken specifik avdelning intervjupersonen arbetar på samt deras ålder. 

 

1.3 Disposition 

I det inledande kapitlet av denna uppsats beskrivs bakgrund relaterat till studiens uppkomst, samt 

forskningsvärde, efterföljt av studiens syfte samt forskningsfrågor. Därefter presenteras tidigare 

forskning samt teori som är relevanta, då de bidrar med verktyg som behövs för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Under efterföljande metodkapitel redogörs det för forskningsprocessens olika 

steg samt diskuteras kring etiska aspekter samt studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis, i 

metodkapitlet, förs det en diskussion kring den valda metoden. I avsnittet resultat och analys 

presenteras resultatet baserat på den insamlade empirin. Resultatet tolkas, analyseras och förklaras 

med hjälp av det teoretiska ramverket samt tidigare forskning i en avslutande rubrik under 

respektive analystema. Slutligen, under rubriken diskussion, diskuteras forskningens resultat och 

förslag till framtida forskning framförs. 
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2 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel redogörs det för tidigare forskning inom ämnet motivation, med inriktning mot hur 

organisationer kan arbeta för att motivera sina medarbetare. Inledningsvis definieras begrepp som 

använts i studien. 

 

2.1 Begrepp 

Motivation definieras av Nationalencyklopedin (u.å.) som en psykologisk term som hänvisar till de 

faktorer som hos den enskilda individen som väcker, formar och riktar beteenden mot olika mål. I 

denna studie hänvisas det till detta begrepp i ett arbetsperspektiv. 

 

I denna studie definieras ledare som personer som utövar ledarskap, det vill säga ledningsuppgifter 

inom exempelvis stat, organisation eller företag (Nationalencyklopedin, u.å.). Begreppet chef är i 

denna studie synonymt med begreppet ledare. 

 

Med faktor utgår denna studie utifrån en definition från svenska akademien (2015), vilken 

stipulerar att en faktor är en medverkande kraft eller omständighet, en betydande beståndsdel. 

 

2.2 Studier där en viss organisationstyp undersökts 

Inom denna kategori återfinns studier som har haft som mål att få fram vad som motiverar anställda 

inom offentlig sektor. Exempelvis Taylor och Westover (2011) testar i sin studie de tidigare 

forskningsresultaten som visat att anställda i offentliga företag har högre nivå av public service 

motivation (PSM) än anställda i privata företag. De ser sitt arbete som ett kall och vill göra världen 

till en bättre plats via sitt arbete. Studien stärkte tidigare resultat som lyft betydelsen av hög nivå 

av PSM, för att trivas på sitt arbete, då en majoritet ansåg att det var viktigt med ett arbete där de 

får hjälpa andra och samhället i stort. Men studien visade även att andra faktorer såsom möjlighet 

till autonomi, bra relationer med chefer och kollegor, lönenivå och chans till avancemang var av 

betydelse. Dessa faktorer styrks som betydande i Rukh, Choudhary och Abbasis (2015) studie av 

offentligt anställda. 
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Inom denna kategori finns även en studie med fokus på en annan typ av organisation, en studie 

med fokus på att undersöka vilka faktorer som bidrar till tillfredsställda anställda inom 

outsourcingföretag i IT sektorn. Denna studie påvisade betydelsen av en fungerande 

tvåvägskommunikation, där anställdas åsikter tas i beaktning, och av att feedback ges regelbundet 

av arbetsledarna. Även denna studie visade att möjligheten till avancemang var betydande, men 

forskarna trycker på att resultatet visade att det främst är icke monetära faktorer som bidrar till att 

anställda är tillfredsställda och därmed motiverade (Suneja & Kumar, 2011). Ytterligare en studie, 

utförd i ett norsk bankföretag, visade att det interpersonella klimatet var av betydligt större 

betydelse än kompensation i form av pengar. Forskarna för fram, baserat på resultatet, att 

organisationer bör fokusera på att ge positiv feedback, bekräfta medarbetarna, erbjuda utveckling, 

lyssna och involvera de anställda istället för att, som de uttrycker det, ”show the money” (Olafsen, 

Halvari, Forest, & Deci, 2015).  

 

En svensk studie har undersökt vilken roll den psykosociala arbetsmiljön har för chefer inom den 

offentliga sektorn, de undersöker hur betydande denna är för deras intentioner att stanna kvar i 

organisationen som de arbetar i. Vidare följs studien upp två år efter den inledande studien för att 

se vilka ledare som är kvar respektive lämnat organisationen de arbetade i. Den aspekt av den 

psykosociala arbetsmiljön som undersöktes är balansen mellan arbetskraven och arbetsresurserna. 

Resultatet visade att den psykosociala arbetsmiljön har en betydande påverkan på deras intentioner 

att stanna kvar som anställd i företaget, samt att stanna kvar inom yrket som sådant. Dock visade 

resultatet även, vid uppföljningen, att den psykosociala arbetsmiljön ej hade någon påverkan på 

den faktiska personalomsättningen bland ledarna (Corin, Berntson & Härenstam, 2016). 

 

2.3 Studier där organisationstyp ej är i fokus 

Inom denna kategori återfinns studier med fokus på att undersöka monetära incitaments påverkan 

på motivationen hos anställda. Dessa två studier visar på att finansiella incitamentsystem i sig, 

varken är ett bra eller dåligt medel för att motivera anställda, men för att det ska fungera som avsett 

så är det avhängigt att systemet upplevs som välutformat och distrubitionen som rättvis (Landry, 

Gagne, Forest, Guerrero, Sèguin, & Papachristopoulos, 2017; Bayraktar, Araci, Karacay, & Calisir, 

2017). En av dessa studiers resultat förde fram kombinationen av att de anställda får medverka i 

arbetets utformning, med belöning i form av pengar, som något som organisationer kan få positiva 
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effekter utav då det leder till mer tillfredställda medarbetare (Bayraktar et al., 2071). Monetära 

incitament är även en faktor som studerats i en studie som utgått ifrån self- determination theory 

(SDT) där belöning i form av pengar,  är en typ av Controlled motivation. Studien för fram att 

resultatet indikerar att lönen ej har någon inverkan på den anställdes nivå av tillfredställelse om 

denne upplever autonomous motivation, som bland annat innebär att identifiera sig med sitt arbete 

och trivas med arbetsuppgifterna (Moran, Diefendorff, Kim, & Liu, 2012).  

 

Återkommande, vid studier av anställdas tillfredställelse eller motivation på arbetsplatsen, är 

betydelsen av välfungerande kommunikation med chefen. En studie tillhörande denna kategori 

undersöker betydelsen av stöd från chefen för att mildra obalansen anställda kan uppleva mellan 

arbetslivet och livet hemma med familjen. Detta stöd visade sig vara betydande för att den anställde 

skulle känna sig tillfredsställd på sitt arbete (Gözükara & Colakoglu, 2015).  

 

2.4 Litteraturstudier 

Under denna kategori återkommer self- determination theory då forskarna har studerat litteratur i 

syfte att föra fram denna teori som betydande för organisationers arbete med välmående och 

prestation hos de anställda. Enligt SDT har vi människor tre psykologiska behov som bör 

tillfredställas för att vi ska fungera optimalt på arbetsplatsen. Dessa är autonomi, att få vara med 

och påverka och agera i linje med sina egna värderingar, att organisationens värderingar ej strider 

mot dessa. Det andra är kompetens vilket syftar till behovet av att uppfatta att ens arbete är viktigt 

och leder till resultat. Det tredje behovet är behov av samband vilket syftar till önskan av att ha 

meningsfulla relationer med andra. Forskarnas slutsats är att organisationer bör organisera 

områdena arbetsuppgifter och ansvar, interpersonella relationer, ledarskap och kompensation på 

ett sådant sätt att samtliga tre psykologiska behov tillfredsställs (Manganelli, Landry, Forest, & 

Carpentier, 2018).  

 

2.5 Kunskapsbehov 

Den tidigare forskning som tagits del av inför denna studie indikerar att det finns ett behov av 

forskning vars fokus är att studera vilka faktorer som motiverar specifikt ledare. I den tidigare 

forskning, som redogjorts för ovan, har alla utom en studie inte som syfte att studera specifikt hur 
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organisationer bör arbeta för att motivera ledarna inom organisationen, utan det som studerats är 

anställda. Den studien som är undantaget har fokus på den psykosociala arbetsmiljöns betydelse 

för ledare, specifikt balansen mellan arbetskrav och arbetsresurser, ej på motiverande faktorer i ett 

vidare perspektiv (Corin et al., 2016). Detta kunskapsbehov styrks av Annika Härenstam, vid 

Göteborgs universitets institution för sociologi och arbetsvetenskap, som medverkat i det så kallade 

Chefios- projektet. Detta projekt syftar till att, bland annat, bidra med kunskap om sambanden 

mellan organisatoriska förutsättningar för chefsskap samt verksamhetens arbetsmiljö, hälsa och 

prestationer specifikt i kommunala förvaltningar (Härenstam & Östebo, 2014). Härenstam skriver 

att forskningen om ledarskap har en stark betoning på chefen som individ samt ledarskapstekniker, 

både i Sverige och internationellt. Forskningen har ej följt med i utvecklingen och omvandlingen 

av arbetsplatser i Sverige, detta gäller särskilt inom den offentliga sektorn. Vidare skriver 

Härenstam att svårigheter att rekrytera och behålla ledare i organisationer blir allt vanligare, vilket 

innebär att det finns ett behov av forskning som undersöker hur organisationer optimalt skall vara 

utformade för att vara attraktiva för ledare (Härenstam & Östebo, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

3 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som använts för att besvara studiens 

frågeställningar. Teorierna är valda då de kompletterar varandra i förhållande till studiens 

frågeställningar, detta då tvåfaktorteorin berör motivation ur ett arbetsperspektiv, krav-kontroll-

stöd modellen berör arbetsmiljö och social role theory berör variabeln kön i förhållande till 

ledarrollen. 

 

3.1 Herzbergs tvåfaktorteori 

Pittsburgh, USA, är den stad där Herzberg, Mausner och Bloch (1993) genomförde en studie på ett 

antal företag verksamma inom industrin. Syftet med studien var att undersöka attityder till arbetet 

och vad som påverkar dessa. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, de som 

intervjuades var anställda som arbetade som ingenjörer och ekonomiarbetare. Intervjuarna bad 

informanterna att berätta om tillfällen då de känt sig väldigt nöjda respektive väldigt missnöjda 

med sina arbeten. Fjorton faktorer framkom som betydande och dessa kan delas upp i två 

kategorier; motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Herzberg et al., 1993). 

3.1.1 Hygien- och motivationsfaktorer 

Herzberg et al. (1993) liknar hygienfaktorernas betydelse med innebörden av hygien inom den 

medicinska världen. De menar att hygienfaktorerna inte är botande i sig men fungerar som 

preventiva, på samma sätt som åtgärder för att eliminera bakterier inom vården verkar 

förebyggande mot sjukdomar. Skadliga faktorer leder till negativa attityder kring arbetet bland 

anställda, vilket kan motas med förbättringar rörande hygienfaktorerna. Hygienfaktorerna 

innefattar exempelvis tillsyn, mellanmänskliga relationer, arbetsmiljön, lön, företagets policys 

samt administration, förmåner och arbetssäkerhet. När dessa faktorer försämras till en nivå, som 

den anställda anser ej är godtagbar, så leder detta till missnöje. Men man kan inte säga att det 

motsatta blir effekten av hygienfaktorer som är på en optimal nivå, detta innebär endast att den 

anställde inte upplever att den är otillfredsställd med sitt arbete (Herzberg et al., 1993). 

Både hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna uppfyller behov hos den anställde, men det är 

motivationsfaktorerna som måste finnas tillgängliga för att trivsel ska uppnås. 

Motivationsfaktorerna, exempelvis eget ansvar samt prestation, tillfredsställer den anställdes behov 
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av självuppfyllelse i kontext till hens arbete vilket leder till att den anställde känner sig motiverad 

samt att prestationsnivån höjs. Tillfredställelse för en anställd infinner sig då både hygienfaktorerna 

och motivationsfaktorerna är uppfyllda. Dock kan man inte säga att det är nödvändigt att både 

motivations- samt hygienfaktorer ska finnas tillgängliga för att anställda ska fortsätta arbeta på 

arbetsplatsen. Monotona och automatiserade arbeten inom exempelvis industrin saknar ofta helt 

motivationsfaktorer, men då är det av stor betydelse att hygienfaktorerna är på en nivå som de 

anställda kan acceptera för att arbetet ska upplevas som uthärdligt (Herzberg et al., 1993).  

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) delas de fjorton olika faktorerna upp enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Uppdelning av betydande faktorer som påverkar attityder till arbete i hygien- respektive 

motivationsfaktorer. 

 

Hygienfaktorerna med beskrivning baserat på Herzberg et al. (1993): 

o Tillsyn- Denna faktor anspelar på ledarskapets förmåga eller oförmåga att delegera samt 

lära ut, men även ledarens/ledarnas ledarstil. 

o Mellanmänskliga relationer- relationen till ledare, underställda samt kollegor. 

o Arbetsmiljö- Den fysiska arbetsmiljön, mängden arbete samt verktyg för att utföra sitt 

arbete. Exempelvis belysning och ventilation.  

o Lön och förmåner- kompensation i form av lön och andra förmåner. 
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o Policys samt administration- kompetens eller inkompetens gällande organisering och 

ledning. Hur väl företagets policys fungerar, främst de som rör personalen. 

o Arbetssäkerhet- Objektiva tecken som påverkar arbetstryggheten hos personalen. Fast 

anställning samt företagets stabilitet eller instabilitet. 

o Privatlivet- faktorer i arbetet som påverkar den anställdas privatliv, vilket leder till positiva 

eller negativa attityder kring arbetet. Exempelvis om en anställd tvingas att flytta till annan 

ort vilket påverkar familjen negativt. 

o Status- Känsla av status som arbetet för med sig, exempelvis på grund av att hen har tillgång 

till en egen företagsbil. 

Motivationsfaktorerna med beskrivning baserat på Herzberg et al. (1993): 

o Eget ansvar- kontroll över sitt eget arbete, andras arbete eller nya ansvarsområden. Även 

missnöje över att inneha för lite ansvar. 

o Erkännande- Erkännande från en annan person på arbetsplatsen, en kund eller allmänheten. 

o Prestation- slutföra en uppgift, problemlösning, få upprättelse samt att se resultat av ens 

arbete. 

o Utvecklingsmöjligheter- Möjlighet till utveckling. 

o Karriärutveckling- angetts då en person avancerat till en annan roll i organisationen. 

o Arbetet i sig- positiva eller negativa känslor angående själva arbetet som den anställde utför. 

 

3.1.2 Kritik av Herzbergs tvåfaktorteori 

En rad olika typer av kritik har riktats mot tvåfaktorteorin enligt Abrahamsson och Andersen 

(2005). Herzbergs forskningsmetod vid framtagandet av tvåfaktorteorin har ifrågasatts då han vid 

studien frågat om händelser som upplevs som starkt positiva samt starkt negativa. Detta menar 

kritiker leder till en tvåfaktorteori automatiskt. Kritiker menar även att Herzberg inte tagit nog med 

hänsyn till individuella skillnader, de menar att teorin har ett underliggande antagande att alla 

människor är lika. Kritik har även framförts då samtliga studier, av samma typ som Herzbergs, har 

visat att en del av människorna i studierna ser hygienfaktorerna som motiverande och 

motivatorerna som hygienfaktorer. Att validera tvåfaktorteorin menar en del är svårt då människor 

tenderar att ha olika behov och önskningar vid olika tillfällen i livet. Vidare baseras kritik även på 

att vi  människor definierar begrepp, som beskriver behov och värderingar, olika vid olika tider 
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(Abrahamssson & Andersen, 2005). Trots att Herzbergs tvåfaktorteori kritiserats, baserat på 

ovanstående anledningar, så har en bedömning gjorts att den är relevant till denna studie då den är 

en teori som är baserad på en omfattande studie samt specifikt inriktad mot motivation i ett 

arbetsperspektiv. 

 

3.2 Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell 

Robert Karasek och Thöres Theorell (1990) har utvecklat en modell som behandlar tre dimensioner 

av arbetet; kontroll, psykologiska krav och socialt stöd. Karasek och Theorell (1990) menar att 

psykologisk ansträngning, som manifesterar sig genom trötthet, ångest, depression, samt sjukdom, 

uppstår när arbetets psykologiska krav är höga samtidigt som arbetarens kontroll över arbetet är 

lågt. Denna kontroll innefattar arbetstagarens möjlighet att själv bestämma hur arbetet skall läggas 

upp, men även arbetstagarens möjlighet att lära sig nya saker samt använda sig av sina 

kvalifikationer i sitt arbete. De psykologiska kraven, härrörande arbetet, kan beröra faktorer som 

exempelvis att arbetet är för enformigt, att arbetstagaren har för lite tid på sig att utföra sina 

arbetsuppgifter eller att arbetsuppgifterna är synnerligen omfattande (Bengtsson & Berglund, 

2017). Socialt stöd, som lades till vid ett senare skede av modellutvecklandet, menar Karasek och 

Theorell (1990) kan påverka välmående på arbetsplatsen på åtskilliga sätt, men den primära 

effekten är att stöd från kollegor och/eller chefer kan verka som en buffert mellan de psykologiska 

stressfaktorerna och ohälsa. Vidare påverkar sociala kontakter och strukturer vår förmåga att lära 

oss nya saker och hantera stress. Socialt stöd bidrar även till att vi håller oss friska, kan hantera 

stress, ökad produktivitet samt till en positiv självbild (Karasek & Theorell, 1990). Det sociala 

stödet kan vara av olika karaktär; emotionellt, värderande och instrumentellt. Det emotionella 

stödet innebär att man upplever att man är omtyckt av kollegor samt chefen. Det värderande stödet 

handlar om feedback medan det instrumentella stödet innebär samarbete (Bengtsson & Berglund, 

2017).  

Enligt krav-kontroll-stöd modellen så är den ideala arbetsplatsen en sådan där kraven är skäliga, 

det sociala stödet närvarande samt att beslutsutrymme erbjuds de anställda (se figur 2). Den 

arbetsplatsen, där risken för ohälsa är störst, är en arbetsplats där de anställda har ett spänt och 

isolerat arbete, ett så kallat iso-spänt arbete. Detta innebär att de psykiska kraven är höga, 

beslutsutrymmet litet samt det sociala stödet är lågt (Theorell, 2003). Karasek och Theorell (1990) 

menar att ett isolerat och spänt arbete leder, utöver ohälsa, till omotiverade anställda. 
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Figur 2 Krav-kontroll-stöd modellen baserad på Karasek och Theorell (1990) samt Theorell 

(2003).  

 

3.3 Social role theory 

Social role theory är utvecklad av Alice H. Eagly och är baserad på hennes egna studier, men även 

annan forskning i ämnet. Eagly menar att könsrollerna beskriver vilka beteenden och kvalitéer som, 

enligt samhällets normer, är önskade i män respektive kvinnor. Dessa roller innefattar två typer av 

förväntningar eller normer; descriptive norms (deskriptiva normer) och injunctive norms 

(föreskrivna normer). Deskriptiva normer är delade föreställningar om vad en grupp är medan 

föreskrivna normer är vad en grupp idealt borde göra. Enligt Eagly kan de flesta av dessa 

uppfattningar om kön delas in i två grupper; communal attributes och agentic attributes. 

Communal attributes, som oftast tillskrivs kvinnor, handlar om att bry sig om andra, vara 

omhändertagande, sympatisk, försiktig och hjälpsam. Att bry sig om andra (communal) innebär att 

man ska vara fokuserad på att behålla harmoni i gruppen samt lyfta fram de andra medlemmarna. 

Eagly (1987) menar att ett sätt att uppnå detta är att hålla tillbaks sina egna åsikter och istället hålla 
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med de andra. Agentic attributes, som oftast tillskrivs män, innebär att vara kontrollerande, 

aggressiv, bestämd, ambitiös, kraftfull, genomdrivande och självständig. En individ som inte lever 

upp till den roll som ens kön tillskrivits riskerar att bli sedd som en ”dålig” kvinna eller man (Eagly, 

1987). Eagly (1987) menar att social role theory beskriver mer än kvinnliga och manlig attribut, 

hon anser att de förväntningar som vi har på respektive kön är normativa då de beskriver beteenden 

och kvalitéer som är önskvärda hos män respektive kvinnor.   

 

Alice H. Eagly har utvecklat social role theory tillsammans med Steven J. Karau. Denna 

vidareutveckling kallar de för Role congruity theory och behandlar konsekvenser som kan 

uppkomma då kvinnliga ledare ej lever upp till deras förväntade sociala roller.  Eagly och Karau 

(2002) för fram att kvinnliga ledares beteenden och handlingar bedöms mindre positivt än manliga 

ledares. Detta är en följd av att ledarskapsrollen är förknippad med agentic attributes som oftare 

tillskrivs män än kvinnor. Enligt Eagly och Karau (2002) är det därför mer sannolikt att en kvinnlig 

ledare som avviker från hennes tillskrivna attribut, communal attributes, utvärderas negativt i högre 

utsträckning än en man på samma position. Vidare menar de att i de fall där en kvinna utför sin roll 

som ledare med bestämdhet, anvisande och dominans, det vill säga typiska ledarattribut, så är det 

troligare att hon kommer att kritiseras i högre grad än en man som uppvisar samma beteende (Eagly 

& Karau, 2002). 
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4 Metod 

I detta kapitel redogörs det för tillvägagångssättet gällande val av organisation, urval av 

intervjupersoner, datainsamling samt analys. Även studiens etiska aspekter, tillförlitlighet samt 

metoddiskussion redogörs för. 

  

4.1 Val av organisation 

Forskaren har tidigare under sin studietid utfört flertalet studier inom offentliga förvaltningar, 

vilket fungerat väldigt bra samt varit givande och intressant. Baserat på detta kontaktades den 

aktuella förvaltningen. Initialt hänvisade receptionen till en central HR avdelning där en första 

kontakt togs. Därefter diskuterades möjliga undersökningsområden som var av intresse för studien 

samt även för organisationen. Baserat på det överenskomna ämnet så hänvisades forskaren till den 

aktuella förvaltningen, detta då studiens ämne var relevant att utföra i just den förvaltningen. Det 

fanns ett behov samt intresse att ta del av resultatet, vilket framkom vid kontakt med den aktuella 

förvaltningens personalkonsult. Studiens frågeställningar samt fokus har vidare diskuterats vid 

telefonmöte med förvaltningens personalkonsult, för att på så sätt förbereda för urval samt fastställa 

tidsperiod för genomförandet av intervjuerna.  

 

4.2 Urval 

För att besvara frågeställningarna så beslöts att empirin skulle baseras på underlag från intervjuer 

där hälften av intervjupersonerna var manliga ledare och andra hälften kvinnliga ledare. För att 

ytterligare avgränsa studien så valdes ledare ut som var på en mellannivå i organisationen. Hänsyn 

har även tagits till vilken avdelning inom förvaltningen som ledarna arbetade, då en viss spridning 

var önskvärd. Detta kan betraktas som ett målinriktat urval där syftet ej är att välja ut 

intervjupersoner på ett slumpmässigt sätt. Målet med ett målinriktat urval är att välja ut deltagare 

baserat på relevans till studiens forskningsfrågor (Bryman, 2016). Vid det inledande stadiet av 

denna studie beslutades, efter rådgivning med lärare vid Luleå tekniska universitet, att åtta stycken 

intervjuer var lämpligt för denna studie. En överenskommelse slöts med personalkonsulten 

angående att denne skulle kontakta ledare inom förvaltningen samt boka in tider för intervjuer med 

de som tackade ja. Ledarna som kontaktades tog del av forskarens informationsbrev innan de 

tackade ja till att bli intervjuade.  
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4.3 Datainsamling 

Kvalitativ deduktiv ansats har använts som utgångspunkt i studien med semistrukturerade 

intervjuer samt litteraturstudier som insamlingsmetod. Kvalitativa intervjuer används då forskaren 

är ute efter fylliga och utförliga svar, även då forskaren är ute efter vad intervjupersonerna upplever 

som betydande när hen förklarar händelser, beteenden med mera (Bryman, 2016). Baserat på 

studiens syfte, där ledarnas personliga motiverande faktorer var i centrum, konkluderades att detta 

var en lämplig metod. En intervjuguide, innehållandes teman som skulle beröras under 

intervjuerna, användes vid intervjuerna. En sådan flexibel intervjumetod, där fokus är på 

intervjupersonens upplevelser och frågor kan ställas baserat på intervjupersonens svar, kopplas 

samman med semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2016). I linje med en deduktiv ansats, där teori 

utgör grunden för studien (Bryman, 2016), har intervjuguidens frågor formulerats med 

utgångspunkt i Herzbergs hygien- samt motivationsfaktorer, Karasek och Theorells krav-kontroll-

stöd modell samt Eaglys social role theory, för att sedan delas in i tidigare nämnda teman. Frågorna 

har även formulerats så öppna som möjligt för att undvika att leda in intervjupersonerna till ett visst 

svar. Vid utformandet av intervjuguiden togs beslutet att i intervjuernas inledningsskede ställa ett 

antal bakgrundsfrågor. Detta i syfte att skapa en bra stämning samt skapa kontakt med 

intervjupersonen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017).  

 

Innan den första intervjun ägde rum, utfördes en provintervju, detta för att säkerställa att 

intervjuguiden även i praktiken skulle bidrar till ett givande samtal (Esaiasson et al., 2017).  Inga 

ändringar gjordes i intervjuguiden efter detta, då bedömningen gjordes att samtliga teman var i 

logisk ordning och att ett bra samtal åstadkoms. Åtta stycken ledare intervjuades enskilt till denna 

studie, intervjuerna varade från 35 minuter till 55 minuter. Två av intervjuerna skedde i respektive 

ledares kontor, resterande i ett konferensrum beläget i förvaltningens centrala kontor. Forskaren 

säkerställde, genom information från förvaltningens personalkonsult, att dessa lokaler var lugna, 

tysta och avskilda. Detta då en intervju helst ska ske på en plats där den intervjuade känner sig 

bekväm samt där de ej blir störda (Esaiasson et al., 2017). Intervjupersonerna gavs även möjlighet 

innan intervjuerna, att välja en annan plats för intervjun i de fall de kände sig obekväma med de 

valda lokalerna, men det var ingen som uttryckte ett behov av detta. Intervjuerna spelades in med 

diktafon för att ingen information skulle gå till spillo samt för att underlätta efterföljande 

analysprocess.  
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De vetenskapliga artiklar som använts i denna studie har mestadels hittats genom sökningar gjorda 

via Luleå tekniska universitets biblioteks sökverktyg. Samtliga sökningar har begränsats till att 

endast innefatta vetenskapliga artiklar som är peer reviewed, är skrivna på engelska eller på 

svenska, samt fanns i fulltextformat. Inledningsvis i sökningsprocessen så gjordes breda sökningar 

med sökorden motivation och workplace, denna sökning gav fler ord att söka på då de återkom i 

artiklarna, dessa var: employee, leaving the workplace och satisfaction. Sökorden reducing 

employee turnover och intention to stay har även använts vid en sökning på grund av att dessa ord 

dök upp i artiklar härrörande den tidigare nämnda sökningen. En sökning gjordes även med 

sökorden manager turnover och working conditions. Förutom det ovannämnda sökverktyget så 

gjordes även en sökning via databasen PsycArticles, med sökorden motivation in the workplace. 

Denna databas användes då den innehåller artiklar relaterade till ämnena sociologi och psykologi. 

Abstracten lästes på de artiklar som sökningarna resulterade i, vars rubriktext relaterade till det 

aktuella ämnet. Tolv stycken vetenskapliga artiklar valdes ut som relevanta för denna studie. Ingen 

exkludering har gjorts gällande land där studien är utförd eller publicerad i vilket innebär att denna 

översikt har mer bredd än om endast svenska eller europeiska forskningsartiklar hade eftersökts. 

De vetenskapliga artiklarna varierar därmed i härkomst/publiceringsregion. Studentuppsatser och 

avhandlingar har exkluderats från sökningarna. Valet gjordes att använda artiklar som både 

behandlar motivation och tillfredställelse hos anställda, detta då det i sökningsprocessen 

uppenbarade sig att de ofta förekom tillsammans i andra studier. Suneja och Kumar (2011) 

uttrycker det så att en anställd ej kommer uppleva motivation, vara sammarbetsvillig eller prestera 

om denne ej är tillfredställd med sitt arbete. 

 

4.4 Analysmetod 

Det inspelade intervjuerna transkriberades och texten skrevs ut för att sedan kunna kodas. 

Forskaren har i denna studie valt att utgå från studiens teoretiska ramverk vid skapande av teman, 

som struktureringsmetod för resultatet samt analysen. Vid kodningen har därför de olika koderna 

sorterats in under teman som har namngetts enligt följande; hygienfaktorer, motivationsfaktorer, 

krav-kontroll-stöd samt sociala roller. Kodningen har gått till på det sättet att det transkriberade 

materialet har lästs igenom noggrant ett flertal gånger, samtidigt som anteckningar skrivits ned i 

marginalen. Det som skrivits i marginalerna är exempelvis nyckelord samt antydningar till de olika 

temana, det vill säga kodning (Bryman, 2016). Enligt Bryman (2016) ska koderna granskas kritiskt 
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genom att forskaren går igenom dessa ytterligare en gång, vilket gjordes, för att exempelvis utröna 

om det framkommer några samband mellan koderna eller om olika uttalanden refererar till samma 

sak. Citat som särskilt belyser de olika teman som framkommit har markerats, för att presenteras i 

resultatet. Detta då citat ger läsaren möjlighet att själv se exempel på den text som analysen och 

slutsatsen grundats på (Esaiasson et al., 2017).  

 

4.5 Etik 

Vetenskapsrådets fyra etiska grundkrav gällande forskningsetiska principer har efterföljts 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Detta innebär att intervjupersonerna innan intervjuerna delgetts 

information kring studiens syfte, att det är frivilligt att delta, att deras identitet ej kommer röjas i 

studien samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtycke har erhållits i och med att 

intervjupersonerna tackat ja till att delta i studien. Information som kommit fram vid intervjuerna 

har hanterats med försiktighet, endast forskaren har tagit del av materialet. Intervjupersonernas 

namn, ålder samt information som kan knytas till dem personligen presenteras ej i studien. I studien 

har fiktiva namn tilldelats intervjupersonerna redan från transkriberingsstadiet, vilket är i linje med 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, u.å.).  Dessa namn är könsspecifika då en av studiens 

frågeställningar är knuten till könsaspekten. Vidare har text som kunnat knytas direkt till 

intervjupersonerna, samt staden de arbetar i, uteslutits ur citaten som presenterats i resultatdelen av 

denna studie. 

 

4.6 Tillförlitlighet  

Inom kvantitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet för att skapa en bild av 

studiens kvalité, inom kvalitativ forskning kan dock begreppet tillförlitlighet användas istället. 

Tillförlitlighet består av fyra stycken grundkriterier, samtliga har en motsvarighet inom den 

kvantitativa forskningen (Bryman, 2016). De fyra grundkriterierna är enligt Bryman (2016): 

o Trovärdighet- motsvarighet till intern validitet. Innebär att studien har utförts enligt de 

gällande reglerna samt att studien, efter färdigställande, delges till de personer som varit 

deltagare i studien.  
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o Överförbarhet- Motsvarighet till extern validitet. Handlar om huruvida studien innehåller 

utförliga beskrivningar av den sociala verklighet som studerats, detta för att studiens 

överförbarhet till andra miljöer skall kunna bedömas. 

o Pålitlighet- kan liknas vid reliabilitet och innebär hur väl och utförligt, det i studien, 

beskrivits hur forskningsprocessen gått till. 

o Möjlighet att styrka och konfirmera- motsvarar objektivitet och hänvisar till att forskaren 

förhållit sig objektiv och inte har låtit personliga värderingar påverka studiens utförande 

samt slutsatser. Forskaren har agerat i god tro i forskningsprocessens alla steg. 

 

De forskningsetiska principerna har beaktats genom hela forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 

u.å.). Intervjupersonerna kommer att få ta del av resultatet efter färdigställande, vilket angavs i det 

inledande stadiet av studien. För att möta kriteriet överförbarhet så har en så utförlig beskrivning 

som möjligt, av den sociala verklighet där studien utförts, eftersträvats. Detta utan att röja 

organisationens eller intervjupersonernas identiteter. Under studiens gång har anteckningar tagits 

för att forskningsprocessens alla steg ska kunna beskrivas så utförligt som möjligt och på så sätt 

styrka studiens pålitlighet. Forskaren har hela tiden haft i åtanke att inte låta sina personliga åsikter 

eller värderingar påverka studien. Under intervjuerna undvek forskaren att flika in med egna 

kommentarer, som inte var följdfrågor, vilket kan påverka intervjupersonernas svar. 

Intervjupersonerna fick utrymme att prata till punkt utan att bli avbrutna.  

 

4.7 Metoddiskussion 

Kritik som existerar, gällande kvalitativ metod, är att studier som utförts med denna metod är svåra 

att generalisera bortom den sociala verklighet som där den skapades, men den kvalitativa forskaren 

är ej ute efter generaliserbarhet på samma sätt som den kvantitativa forskaren. En kvalitativ studie 

ämnar att göra en djupdykning i intervjupersonernas sociala verklighet. Forskaren utgår ifrån att 

intervjupersonerna själva inte saknar förmåga att reflektera över sin sociala verklighet (Bryman, 

2016). Bryman (2016) menar att ytterligare en brist i kvalitativ forskning är att det ofta råder 

bristande transparens, det är otydligt hur forskaren kommit fram till sina slutsatser. Exempelvis 

kan det råda otydlighet gällande urvalet av intervjupersoner. Detta är något som försökts motverkas 

i denna studie genom att så tydligt som möjligt beskriva hur urvalet gått till, samt resterande delar 

av forskningsprocessen.  
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Gällande valet av att utgå från deduktiv ansats i föreliggande studie så menar Bryman (2016) att 

man med fördel kan uppfatta deduktiva och induktiva strategier som tendenser och inte som en 

otvetydig distinktion. Detta synsätt har beaktats genom forskningsprocessen då forskaren varit 

öppen för att empirin kunde behöva förklaras med andra teorier än de förvalda, dock har studiens 

teoretiska ramverk varit ett adekvat verktyg för att tolka empirin i föreliggande studie. 

 

Studien bygger på intervjudata som samlats in baserat på ett målstyrt urval. Bryman (2016) menar 

att en generalisering till populationen ej är möjlig vid ett sådant urval, då det inte är ett 

sannolikhetsurval. Dock möjliggjorde denna urvalsmetod att intervjupersoner valdes ut som var 

relevanta för studiens forskningsfrågor. Vid ett målstyrt urval väljs personer ut för att de kan ge 

relevant empiri angående den sociala företeelsen som skall studeras (Bryman, 2016). Detta urval 

var lämpligt för denna studie då empirin behövde samlas in med hänsyn till kön, position inom 

företaget samt avdelningstillhörighet. Att förvaltningens personalkonsult var den som tog 

kontakten med de möjliga intervjupersonerna, och inte forskaren, kan möjligtvis ha lett till att de 

kontaktade personerna upplevde ett visst tvång att delta i studien. Denna risk var något som togs i 

beaktande, men i samråd med personalkonsulten säkerställdes att det var av yttersta vikt att de som 

deltog gjorde så helt frivilligt, att detta skulle läggas tonvikt på vid förfrågningarna. En fördel med 

att personalkonsulten var den som tog kontakten, var att det säkerställde att förfrågningsmailen 

blev lästa då de kom från någon inom den egna organisationen.  

 

Något som framkom som problematiskt under intervjuerna var att intervjupersonerna gärna ville 

berätta om hur de arbetade för att motivera sina underställda medarbetare, samt att intrycket gavs 

att ett par av intervjupersonerna ville lyfta fram sin arbetsgivare då de var nöjda med denne, och 

därmed frångick det som ämnades undersökas via intervjun. Detta försökte forskaren avvärja och 

ansträngde sig för att styra tillbaka samtalet i rätt riktning. Det kan även vara så att det faktum att 

organisationen skulle ta del av det färdiga resultatet av denna studie, samt att den första kontakten 

med ledarna togs av personalkonsulten, påverkat intervjupersonerna på så sätt att de undvek att 

uttala något som kan uppfattas som negativt angående organisationen. Dock framkom det, under 

intervjuerna, flertalet aspekter som kan tolkas som negativa gentemot arbetsgivaren, vilket 

indikerar att någon omfattande påverkan ej ägde rum. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras den data från intervjuerna som är relevant baserat på studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet har kategoriserats utifrån studiens teoretiska ramverk. Under denna 

rubrik presenteras även analysen av studiens insamlade empiri. Empirin har analyserats utifrån 

det teoretiska ramverket samt tidigare forskning. För att underlätta läsning presenteras analysen 

av resultatet under en egen rubrik efterföljande de olika analystemana.  

 

Som beskrivits i metodkapitlet så har intervjupersonerna tilldelats fiktiva namn för att ej avslöja 

deras identitet. De namn som getts intervjupersonerna, under transkriberingsprocessen, som 

kommer användas vid presentationen av resultatet under denna rubrik är Lasse, Bosse, Emil, Olle, 

Lisa, Anna, Britta och Kerstin. 

 

5.1 Hygienfaktorer 

5.1.1 Tillsyn 

Angående ledarskapet framkom det att intervjupersonerna ej ställde höga krav på sina närmsta 

chefer. Det som intervjupersonerna angav vara av betydelse, beträffande ledarskapet, var att deras 

närmsta chefer fanns att nå när stöd behövdes samt att de gav intervjupersonerna möjlighet att 

utföra sitt arbete utan att bli frekvent ifrågasatta. En av intervjupersonerna uttryckte även att 

ledarskapet var avgörande för hans trivsel då han inte uppskattade chefer som inte gav honom nog 

med frihet. Han uttryckte det på följande sätt: 

 

Jag får alltid stöd och hjälp. Men jag har tidigare haft chefer som velat följa upp min verksamhet 

hela tiden, ”hur går det” och ”har du gjort det, har du gjort det”. På sådana arbetsplatser blir jag då 

inte långvarig. Jag besvärar heller inte min närmsta chef med en massa frågor, jag tar hellre någon 

annan. (Emil) 

 

Citatet belyser hur icke motiverande det var för Emil med en chef som ville följa upp med honom 

ofta. Så pass icke motiverande att han skulle överväga att lämna arbetsplatsen. Det framkom även 

att en del av ledarna försökte vara de ledare som de själva ville ha. Lisa beskriver att hon gav sin 

arbetsgrupp mycket frihet, att hon var sådan som kommer in och stöttar om hennes underställda 
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medarbetare stöter på problem, men inte var den typen av chef som går in och ”tokpekar”. En 

ledarskapsstil som ger den anställde ledaren utrymme att leda sin verksamhet utan att ständigt bli 

ifrågasatt, samtidigt som stöd finns att tillgå vid behov, framgår som önskvärd. 

 

5.1.2 Mellanmänskliga relationer 

En faktor som samtliga intervjupersoner lyfte fram som betydande, för att de valt att stanna kvar 

på sin arbetsplats, var de mellanmänskliga relationerna. En av intervjupersonerna upplevde att det 

var det allra viktigaste och använde uttrycket ”extremt viktigt”. Att kunna skratta och ha roligt med 

de andra på arbetsplatsen upplevdes som betydelsefullt. Det framkom att intervjupersonerna 

upplevde att relationerna på arbetsplatsen var av vikt då de spenderade en stor del av deras vakna 

tid på arbetet. En av intervjupersonerna uttryckte att en tredjedel av livet är ”bortkastat” om man 

inte tycker om de man arbetar med. Något som framkom som särskilt intressant var att en av 

intervjupersonerna till och med valde bort aktiviteter på arbetet där han viste att han inte skulle få 

umgås med, för honom, intressanta människor:  

 

Jag kan styra min vardag rätt mycket, vilka forum jag deltar i, så om det är något gäng som jag 

känner inte ger mig något, ingen energi eller glädje, då styr jag bort eller delegerar bort det mötet 

så att någon annan får ta det. (Emil) 

 

De mellanmänskliga relationerna på arbetsplatsen var därmed så viktiga för Emil att han valde 

vilka möten han deltog i utifrån relationerna han hade med människorna som skulle delta. 

 

En annan faktor som framkom som betydande, var att relationen till kollegorna var sådan att man 

kunde prata om annat än arbetet, men även att relationen var sådan att de kunde diskutera sakfrågor 

rörande arbetet utan att någon av parterna tog illa vid sig. Britta beskrev det så att man inte behöver 

vara ”bästis” med alla, men att det ska råda konsensus på arbetsplatsen gällande att man ska vara 

trevlig med alla. Britta ansåg även att man ska kunna ha diskussioner och vara ”oöverens” om 

sakfrågor, detta då hon upplevde att det var det som tog dem framåt i utvecklingen. 

 

Beträffande relationerna på arbetsplatsen så var det en intervjuperson som berättade att hon tidvis 

upplevt att, som hon uttryckte det, blivit ”förnedrad” på arbetsplatsen av kollegor. Hon upplevde 
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att de ej hade respekt för hennes yrkeskunskaper och kompetens. Att hennes yrke hade lägre status 

än andra på arbetsplatsen, vilket hon upplevde var en faktor som försämrade relationerna på 

arbetsplatsen. 

 

5.1.3 Arbetsmiljö 

Vid frågor om den fysiska arbetsmiljön så framkom det ej några direkta upplevda 

förbättringsområden eller övriga tankar kring området. Samtliga intervjupersoner var nöjda med 

deras nuvarande fysiska arbetsmiljö, de uppgav att de hade allt de behövde för att kunna utföra sitt 

arbete. Den fysiska arbetsmiljön var något som intervjupersonerna inte reflekterade mycket kring. 

En av intervjupersonerna uttryckte missnöje över avsaknaden av en bra cykelparkering. 

 

5.1.4 Lön och förmåner 

Det framkom att lön var en faktor som ingen av intervjupersonerna lyfte fram som betydande. Olle 

uttryckte att om man anser att lönen är den viktigaste faktorn så hade man antagligen inte valt att 

arbeta i en offentlig organisation, detta då han upplevde att det är allmänt känt att det ofta är i den 

privata sektorn som lönerna är som högst. Olle upplevde vidare att det var viktigare för honom att 

kunna ”styra över sitt arbete”, än att ha hög lön. Emil uttryckte dock att faktorn lön kommer leda 

till missnöje om den är på samma nivå, som den var vid intervjutillfället, om ett par år.  

 

Samtliga intervjupersoner lyfte fram att lönen är på ett sätt viktig men på inget sätt avgörande i 

avvägandet om de ska byta arbete eller ej. Men en faktor som dock framkom, som betydande 

beträffande lön, var att den skulle vara rättvis. Detta både i förhållande till andra på arbetsplatsen 

och i förhållande till andra offentliga förvaltningar. Olle uttryckte att han vet att de på hans 

avdelning ligger ”hyggligt till” jämfört med andra förvaltningar. Ett citat av Emil påvisar hur pass 

viktigt det var med en rättvis lön: 

 

Ja det är bra att du använder ordet lönenivå för det är ju de det handlar om, man jämför ju sig med 

andra, tjänar alla dåligt ja då är det ok för mig att tjäna dåligt också. Så resonerar de flesta, man 

jämför sig med andra, det är inte så noga vad man får i faktiska pengar utan det är i förhållande. 

Man ska känna sig nöjd i förhållande med andra. Såklart är det viktigt på ett sätt, men det är absolut 

ingen drivkraft för mig att vara chef. (Emil)  
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Citatet belyser hur pass viktigt Emil upplevde att det var med en rättvis lön. Så pass viktigt att han 

kunde tänka sig ha en ”dålig lön” bara alla andra på liknande positioner var på samma nivå som 

han. 

 

Av intervjupersonerna så fanns det de som tidigare arbetat åt en privat arbetsgivare, och då hade 

en högre lön än de hade nu. En av intervjupersonerna berättade att han hade gått ner i årslön med 

70 000- 80 000 SEK. Lasse berättade att han upplevde att det skett ett skifte i attityder kring 

betydelsen av lön, från den tiden han gick ut universitetet, till hur det är nu. När han gick ut 

universitetet så var det högst status att få arbete hos en privat arbetsgivare, medan det idag var mer 

eftertraktat med ett arbete i den offentliga sektorn. Det var andra faktorer, än lön och förmåner, 

som var motiverande enligt Lasse. 

 

Beträffande förmåner varierade dessa mellan olika delar av förvaltningen enligt 

intervjupersonerna. Men en förmån som de flesta av intervjupersonerna hade, och som 

uppskattades, var så kallad ”flextid”. Det som uppskattades i högst grad med ”flexen” var 

möjligheten att sluta tidigare på dagen vid behov. Bosse berättade att flexen var den enda förmånen 

han utnyttjade. Anna upplevde att flexen var väldigt betydande för henne då det hjälpte henne att 

”få ihop livspusslet”. Övriga förmåner som intervjupersonerna berättade om var så kallad 

semesterväxling samt friskvårdsbidrag. Dock framkom en del kritik beträffande det senare då det 

upplevdes vara väldigt lågt. Bosse uttryckte en intressant aspekt gällande betydelsen av förmåner 

på arbetsplatsen: ”En sak som lockar människor till privata företag är kanske förmånerna, 

exempelvis tjänstebil. Men om man måste jobba mer så hinner man ju ändå inte utnyttja dessa 

förmåner” (Bosse). Citatet belyser en uppfattning att det inom den offentliga sektorn erbjuds andra 

saker som värderas högre än förmåner, en attityd som merparten av intervjupersonerna hade till 

förmåner på arbetsplatsen. Det var likt lönen, andra faktorer som var viktigare för dem.  

 

5.1.5 Policys samt administration 

Beträffande policy samt administration så var det merparten av intervjupersonerna som inte 

adresserade detta i samband med frågor om trivsel och motivation på arbetet. Men tre av 

intervjupersonerna hade åsikter som kan knytas till betydelsen av organisationens policys samt hur 
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väl administrationen fungerar. Olle berättade om hur förslag kan ändras eftersom de går igenom de 

olika leden i en politikerstyrd organisation:  

 

Det kan vara så när man jobbar i en politikerstyrd organisation, där det finns både tjänstemannalogik 

och politikerlogik involverat. Jag kan föra fram ett beslut som sedan får en helt annan vändning för 

att det går genom de olika leden och blir politik. Men det är också tjusningen, att det blir lite 

oförutsägbart vissa gånger. Men då kan man känna sig lite kantstött, ens profession blir kantstött. 

(Olle) 

 

Citatet visar det missnöje som kan följa på de tillfällen då en ledare arbetat fram ett förslag som 

blir till något annat i slutändan. Samtidigt som detta ej verkar vara något väldigt dränerande då 

intervjupersonen kunde adressera detta med viss distans.  

 

Något annat som framkom som intressant, gällande policy samt administration, var att 

intervjupersonerna upplevde visst missnöje med de många beslutsnivåer som de uppfattade 

existerade i den offentliga organisation där de verkade. Intervjupersonerna berättade att deras 

arbete kan vara tidvis tungrott då de ofta måste samverka med andra förvaltningar, avdelningar och 

aktörer. Kerstin berättade att de arbetar med långa perspektiv, det kunde ibland kan ta flera år att 

nå mål, då besluten ska gå genom flertalet aktörer. Hon upplevde frustration vid de tillfällena då 

besluten ”bromsas upp och fastnar”. 

 

En intressant aspekt, beträffande detta tema, som framkom var att en av intervjupersonerna hade 

lämnat en tidigare arbetsgivare på grunder som kan kopplas till policy och administration. Lisa 

hade lämnat ett företag i den privata sektorn på grund av att hon upplevde att de resonerade på ett 

annorlunda sätt där, än på hennes nuvarande arbetsplats. Hon upplevde att strukturen, 

organisationen samt ledarskapet inte höll en acceptabel nivå. Hon uttryckte vidare att hon kunde 

utföra sitt arbete trots detta men att det inte gav henne samma nivå av glädje som hon upplevde på 

sin nuvarande arbetsplats. Arbetsglädjen var något som influerades av hur väl organisationen var 

strukturerad.  
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5.1.6 Arbetssäkerhet 

Denna hygienfaktor var det två av intervjupersonerna lyfte fram som betydande för dem. Båda 

intervjupersonerna lockades till den aktuella organisationen bland annat på grund av den 

anställningstrygghet som de upplevde att anställningen skulle medföra. Anna uttryckte sig på 

följande sätt:” Det verkade vara bra villkor och en trygg anställning, så såg jag det. Nu känner jag 

att man är trygg här på ett helt annat sätt än man är hos en privat arbetsgivare” (Anna). Citatet 

belyser uppfattningen att anställningstryggheten är större i den offentliga förvaltningen än hos ett 

företag i den privata sektorn. Britta berättade att hon upplevde att anställningstryggheten var en 

bidragande faktor till varför hon valt att stanna kvar inom organisationen, detta då hon såg på 

anställningstrygghet som en stor förmån.  

 

5.1.7 Privatlivet 

Faktorer i arbetet som påverkar privatlivet var det främst en av intervjupersonerna som lyfte fram 

som betydande. Denna person hade vid en tidigare anställning arbetat på annan ort och värdesatte 

sitt arbete idag då han får komma hem varje kväll. Han uttrycket det på följande sätt: 

 

Jag har barn och kände väl det att jag legat borta några år innan, och det var inte bra i längden. Jag 

kände även folk som jobbade här och visste att det var ett bra gäng och så, men det var även det att 

här kan man ha en skälig semester som jag tycker att man ska ha på sommaren, sommarsemester 

med familjen. (Lasse)  

 

Citatet visar på hur Lasse värdesatte att kunna vara ledig från sitt arbete, då det var bra för hans 

privata liv. Hans privata liv påverkades i mindre utsträckning på hans nuvarande position vilket 

verkade som en positiv faktor för hans nivå av arbetstrivsel.  

 

5.1.8 Status  

Beträffande status som intervjupersonernas arbete för med sig så var det endast en av ledarna som 

nämnde saker som kan kopplas till det. Intervjupersonen framförde att han trivdes med att arbeta 

som ledare delvis på grund av att han upplevde att han ville vara en person som andra på 

arbetsplatsen såg upp till. Han uttryckte det på följande sätt:  
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Det är inte så klädsamt och så men jag drivs av att, typ se på mig jag är chef, jag är så viktig. Jag 

gillar att känna mig viktig. Jag trivs på min arbetsplats om jag omges av positiva och glada 

människor som ser upp till mig. Det skulle jag nog inte sagt förut, det där med att se upp till mig, 

men nu gör jag det för nu är jag medveten om det och det stämmer fan när jag funderar på det. 

(Emil) 

 

Citatet visar på hur Emil värdesatte att inneha rollen som ledare då han erhöll viss status. Dock bör 

tilläggas att detta handlar mer om en status internt inom organisationen än utåt, som exempelvis en 

tjänstebil kan medföra.  

 

5.1.9  Analys av resultatet gällande temat hygienfaktorer.  

Faktorerna, som klassas som hygienfaktorer, var något som intervjupersonerna inte nämnde vid 

frågor om vad som motiverar dem på sitt arbete. Vilket är i linje med Herzbergs tvåfaktorteori som 

anger att hygienfaktorerna endast motverkar vantrivsel, de verkar ej motiverande (Herzberg et al., 

1993). Vidare var det ett antal av dessa faktorer som endast få av intervjupersonerna nämnde som 

betydande arbetsrelaterade faktorer, vilket kan kopplas till att dessa faktorer inte är något som leder 

till missnöje förrän de försämras till en oacceptabel nivå för den anställde (Herzberg et al., 1993). 

Arbetsmiljö var en sådan hygienfaktor som inte bidrog till vantrivsel då den var på en acceptabel 

nivå för samtliga intervjupersoner. Samtidigt som arbetsmiljön inte nämndes som en faktor som 

var betydande för intervjupersonerna.  

 

Via krav-kontroll-stöd modellen för Karasek och Theorell (1990) fram att socialt stöd, bland annat 

i form av att man upplever att man är omtyckt på arbetsplatsen, är betydande för att uppnå en ideal 

arbetsplats. Detta kan kopplas till att ledarna uttryckte ett behov av stöd från sin närmsta chef samt 

till att de upplevde att de mellanmänskliga relationerna på arbetsplatsen var betydande. De 

mellanmänskliga relationernas betydelse stärks även av studien utförd av Olafsen et al. (2015) som 

lyfte fram relationernas betydelse för att de anställda skulle trivas på arbetsplatsen. 

 

Hygienfaktorn lön var en faktor som intervjupersonerna upplevde ej var särskilt betydande, så 

länge den var rättvis jämfört med andra i liknande position. Att lönen bör uppfattas som rättvis 

styrks av tidigare studier som undersökt finansiella incitament betydelse för de anställdas 
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motivation (Landry, Gagne, Forest, Guerrero, Sèguin, & Papachristopoulos, 2017; Bayraktar, 

Araci, Karacay, & Calisir, 2017). Lönens låga betydelse stöds av studien utförd av Suneja och 

Kumar (2011) som visade att det främst är icke monetära faktorer som bidrar till att anställda är 

tillfredsställda och motiverade. Även studien utförd av Olafsen et al. (2015) stödjer resultatet 

gällande lön då deras studie visade att det interpersonella klimatet var av större betydelse än 

monetära faktorer. Vidare stödjer även studien av Olafsen et al. (2015) resultatet beträffande 

betydelsen av relationer på arbetsplatsen, då intervjupersonerna värderade de interpersonella 

klimatet högre än lön. 

 

5.2 Motivationsfaktorer 

5.2.1 Eget ansvar 

Samtliga intervjupersoner angav att eget ansvar, det vill säga möjligheten att styra över sitt eget 

arbete, var betydande för att de skulle trivas och vara motiverade på deras arbetsplats. En av 

intervjupersonerna uttryckte att denna typ av frihet, att styra över sitt eget arbete, hade varit 

avgörande för att han valt att stanna kvar i organisationen:  

 

 … att man har möjlighet att påverka sitt jobb, det är nog därför jag valt att stanna kvar på mitt 

nuvarande jobb så länge, jag har haft möjlighet att påverka mitt jobb rätt mycket. Jag har i princip 

fått välja mina arbetsuppgifter själv, skapa mina arbetsuppgifter. Mitt utrymme. Det tycker jag är 

en stark faktor. Vi kan även styra över våra arbetstider och kan påverka prioriteringar och ärenden. 

Vi kan påverka processer i mångt och mycket. (Olle) 

 

Citatet illustrerar att möjligheten att själv utforma sitt arbete, påverka arbetsprocesser och 

arbetstider var en betydande faktor för trivsel, så pass viktig att Olle upplever att det är orsaken 

bakom varför han valt att stanna kvar på arbetsplatsen.  

 

Att själv kunna styra sina arbetstider var en faktor som återkom bland de intervjuade ledarna. En 

av intervjupersonerna berättade att hon saknade möjligheten att styra sina egna arbetstider i den 

grad hon hade önskat:  
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 ... vi kan jobba hemifrån men jag gör inte det då det inte riktigt är uttalat tillåtet vilket gör att man 

känner sig som en bov om man någon gång måste göra det, då blir det inte en förmån utan en 

belastning. Om jag hade möjligheten att byta till ett större företag där man har anställningstrygghet 

och förtroendearbetstid, då hade jag bytt direkt tack vare förtroendearbetstiden för det underlättar 

jättemycket. Man har alltid mycket att göra, men om man kan välja hur man lägger upp sin egen 

dag så blir det väldigt stressavlastande …. Man kan jobba var som helst men vi är inrutade i det här 

sju till fyra. (Britta) 

 

För Britta är det så pass önskvärt med en anställning där hon har förtroendearbetstid, där hon själv 

kan bestämma hur hon lägger upp sin arbetsdag, att hon hade bytt arbetsgivare om hon hade fått 

chansen att få en sådan anställning. Citatet illustrerar även att intervjupersonen upplevde att det 

fanns en kultur på arbetsplatsen där det inte var accepterat att arbeta hemifrån. 

 

Bosse uttryckte att de tillfällena då han känner sig minst motiverad är de då han inte får styra sin 

vardag helt själv, han ville kunna ” flumma på” och lägga upp sin arbetsdag som han ville. Det 

framkom att intervjupersonerna inte trivs om de har en chef som vill följa upp deras verksamhet 

ständigt. Här återkommer alltså ledarstilen, men denna gång i en kontext kopplat till hur de 

intervjuade ledarna ville känna sig fria att styra sitt arbete helt och hållet, utan inblandning från sin 

chef. Men det framkom även att intervjupersonerna inte ville utföra sitt arbete helt utan riktlinjer, 

de angav samtliga att ”frihet under ansvar” var det mest optimala för dem. De ville ha en fast ram 

som de kunde förhålla sig till, bestående av regler och riktlinjer, men inom denna ram trivdes de 

bäst om de kunde utföra sitt arbete på de sätt som de bedömde var mest optimalt. Lasse uttryckte 

att han ville ha en blandning av tydliga regler och frihet under ansvar, vilket även Kerstin ansåg. 

Hon berättade att hon upplevde att hennes arbete var ”jätteroligt” vid intervjutillfället, detta då hon 

hade en bra blandning av just tydliga regler och frihet.  

 

5.2.2 Erkännande 

Samtliga intervjupersoner berättade att de erhåller erkännande för sitt arbete, men i olika grad. De 

flesta av de intervjuade ledarna ansåg att detta var något som både de, kollegorna samt deras chefer 

borde bli bättre på, vilket indikerar att erkännande är en faktor som har viss betydelse för dem. 

Bosse belyser detta på ett bra sätt: ”Jag växer i mitt arbete när jag får positiv feedback, men 

generellt är man försiktig med att ge feedback chefer emellan” (Bosse). Majoriteten av ledarna 



 

29 

 

upplevde ändå att de erhöll feedback från deras närmsta chef, vilket de ansåg vara en positiv faktor. 

Lisa upplevde dock att den feedback hon får skedde mestadels i privata sammanhang, exempelvis 

när hon uttalat sig i tidningen om något härrörande hennes arbete. Men på Lisas arbetsplats arbetade 

de, vid intervjutillfället, med ett projekt, som bland annat avsåg att införa feedback som en naturlig 

del av arbetet.  

 

Även erkännande från en annan aktör var av viss betydelse, den från allmänheten. Men denna typ 

av erkännande fanns det en medvetenhet om, bland samtliga av de intervjuade ledarna, att de inte 

räknar med eller förlitar sig på. Olle berättade att det var en sällsynt företeelse, att allmänheten 

sällan hör av sig för att berätta att något är ”tipp topp”. Anna uttrycker att hon tänkte på att inte 

”fiska efter” beröm från allmänheten, detta då det inte ingår i hennes roll.  

 

Något annat som framkom som intressant, härrörande erkännande, är att det bland de intervjuade 

ledarna upplevdes att feedback var något som var svårare att erhålla ju högre upp man kom i 

chefsledet. Britta belyser detta genom att berätta om att det var lättare för henne att erhålla feedback 

på en av hennes tidigare positioner:  

 

Som … arbetar man väldigt nära personalen, så där blir det ju lätt att ha den dialogen och 

feedbacken. Ju högre chef desto svårare blir det att ha en sådan dialog, men det är en viktig del av 

mitt jobb, och samma gäller ju min chef. (Britta) 

 

Citatet påvisar en svårighet gällande erkännande och ledarrollen, då det blir svårare att erhålla 

erkännande från medarbetarna ju längre ifrån verksamheten man arbetar. Vidare visar det på att 

intervjupersonen upplevde att det var en viktig beståndsdel i hennes arbete. 

 

Det framkom även att intervjupersonerna upplevde att de kände sig motiverade när deras 

underställda medarbetare får beröm. Bosse berättade att han kände sig väldigt motiverad när han 

får beröm från samarbetspartners eller från andra avdelningar, gällande hans underställda 

medarbetare, som han sedan får dela med sig av till dom. Han upplevde att han vid de tillfällena 

både känner att han gjort ett bra arbete som ledare, då han anger att han ”varit med i bakgrunden”, 

men även motiveras av att få hylla sina medarbetare.  
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5.2.3 Prestation 

Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte att faktorn prestation var betydande för dem på ett eller 

annat sätt, detta genom att beskriva vad som är motiverande respektive icke motiverande i ett 

arbetssammanhang. Lisa uttryckte att det var betydande för hennes motivation att kunna se att hon 

kunde bidra till att saker förbättras på sin arbetsplats. Hon ville kunna se att hon förbättrar processer 

och att hennes arbetsinsats leder till något bra i slutändan. Återkommande bland intervjupersonerna 

är en vilja att ha tydliga mål att arbeta mot. En av intervjupersonerna gick så långt som att säga att 

ha tydliga mål som han kan slutföra var det allra viktigaste för att han skulle känna sig motiverad: 

 

Vad som gör mig motiverad är att ha ett tydligt mål som jag kan prestera efter, det är därför jag 

gillar att arbeta i projektform. Jag känner mig motiverad när jag får beta av saker, jag gillar listor, 

att bocka av. Jag är motiverarad som person, jag vill prestera något och se resultat. Jag vill att det 

ska synas vad vi gör, inte liksom att alla ska tycka vad bra man är men att det ska synas att vi på 

min avdelning matar på. (Lasse) 

 

Lasse drevs av att kunna ha ett tydligt mål att arbeta mot på en daglig basis. Han uppvisade ett 

väldigt starkt resultatfokus där han även ville att det skulle synas utåt att han och hans underställda 

gjorde ett bra arbete. 

 

En annan intressant faktor som framkom var att det var betydande för intervjupersonernas 

motivation att det som de presterade även var av bra kvalité. Något som de kunde vara stolta över. 

Återkommande bland de intervjuade ledarna, som tidigare arbetat åt privata arbetsgivare, var att 

de uppskattade att ha möjligheten att göra saker bra inte endast så billigt som möjligt. Lasse 

uttrycker detta på följande sätt: ”Jag har tidigare arbetat åt en privat arbetsgivare och där är det 

pengarna som styr, billigast och snabbast möjligt, här får man göra saker med kvalité, det är inte 

bara sista raden som räknas” (Lasse). En annan faktor som upplevdes som betydande, beträffande 

möjligheten att prestera i offentlig sektor, var att kunna arbeta med långa perspektiv. Kerstin 

berättade exempelvis att hon arbetat åt en privat aktör tidigare, där det var väldigt korta perspektiv: 

 

Det var ofta så att man kom in i ett projekt där någon redan hade beslutat vad man skulle göra och 

sedan släppte man det när man var klar. Det tyckte jag var tråkigt, att man inte fick vara med hela 

vägen. Man gjorde korta insatser och så lämnade man det. Jag gillar att arbeta strategiskt och 
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långsiktigt. Jag motiveras av att vi som grupp lyckas driva igenom projekt och saker, att vi gör saker 

som blir bra. (Kerstin) 

 

Här uttrycks en önskan om att ej endast vara med i början av ett projekt, utan att även få vara med 

och se resultatet av det som man bidragit till att åstadkomma. Dock var detta med långa perspektiv 

något som inte var motiverande för alla intervjupersonerna. Olle berättade att han upplevde att det 

tidvis kunde vara ”frustrerande” att inte kunna se resultatet av sitt arbete samma år som de drog 

igång ett projekt.  

 

En annan faktor som framkom som icke motiverande, med avseende på prestation, var de tillfällena 

då intervjupersonerna upplevde att de ”tvingades” att utföra arbetsuppgifter som de kände att de 

inte var bra på. En av intervjupersonerna uttryckte att hon upplevde att hon kände sig som minst 

motiverad vid dessa tillfällen då det var arbetsuppgifter som någon annan, som hon uttryckte det, 

hade ”gjort bättre och på kortare tid”. 

 

5.2.4 Utvecklingsmöjligheter  

Att utvecklas i sitt arbete var en faktor som lyftes fram som betydande av merparten av 

intervjupersonerna. Det framkom att det fanns ett driv hos de intervjuade ledarna att inte stanna av 

i sin utveckling, utan att hela tiden få nya utmaningar att ta sig an. En av intervjupersonerna var ny 

i sin roll och kände sig väldigt motiverad just då på grund av detta, då han upplevde att det var som 

en ny utmaning för honom. Vidare upplevde han att han erhållit ny energi som han hoppades kunna 

ta med sig till andra ledarpositioner. Två av intervjupersonerna nämnde utvecklingsmöjligheter 

som det absolut viktigaste för att de skulle känna sig motiverade på arbetsplatsen. Britta, som var 

en av dom, berättade att hon drevs av att hela tiden få lära sig någonting nytt, att inte ”sitta fast” 

utan ha möjlighet att komma vidare och utvecklas. Motivation för henne var synonymt med 

utveckling.   

 

Resultatet visar på att ledarna i stort var nöjda med deras utvecklingsmöjligheter, exempelvis 

berättade Lisa att hon upplevde att hon hade bra möjlighet att utveckla sig inom sitt yrke. Hon 

värdesatte detta då det i hennes arbetsområde ständigt skedde utveckling genom nya teorier och 

aspekter. Men en aspekt som framkom som negativ, angående utvecklingsmöjligheter, var rörande 
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utbudet av utbildningar som ledarna erbjöds att gå. Samtliga ledare uppgav att de hade en personlig 

kompetensutvecklingsplan, men en del av intervjupersonerna upplevde att de hade behövt gå 

utbildningar som var av en annan karaktär än de som erbjöds dom. Britta upplevde att utbudet var 

”katastrof dåligt” då hon exempelvis saknade utbildningar som var inriktade mot att lära chefer att 

leda chefer. Även Bosse uttrycker att han upplever att han saknar vissa utbildningar: ” Det finns 

många interna utbildningar som är bra för oss chefer att gå, det funkar riktigt bra. Däremot saknar 

jag andra kurser, sådana som är mer riktade mot det arbete som jag gör” (Bosse). Citatet belyser 

en önskan som framkom rörande en utveckling av kursutbudet för ledarna.  

 

Återkommande, med avseende på icke motiverande aspekter av utveckling, var de arbetsuppgifter 

som intervjupersonerna upplevde som rutinmässiga och upprepande. Exempelvis Olle uttryckte sig 

på följande sätt angående det: ”jag känner mig minst motiverad när saker och ting blir 

rutinuppgifter, exempelvis det administrativa arbetet, det är saker som bara ska göras, det utvecklar 

inte mig. Då kan jag känna mig mindre motiverad” (Olle). Citatet tyder på att arbetsuppgifter som 

upplevs vara icke utvecklande leder till att ledarna känner sig omotiverade på arbetsplatsen.  

 

5.2.5 Karriärutveckling 

Att avancera till en position högre upp i karriärstegen, än vad intervjupersonerna befann sig på vid 

intervjutillfällena, var en faktor som hälften av intervjupersonerna ansåg var av viss betydelse 

medan andra hälften upplevde att det ej var av vikt. Ingen av de intervjuade ledarna hade en 

individuell karriärplan, som angav deras möjlighet att klättra inom organisationen, men de som 

ville avancera upplevde att de hade en tydlig idé om nästa naturliga steg för dem. En av 

intervjupersonerna, Britta, uttryckte att orsaken till att hon arbetade kvar i organisationen var att 

hon upplevde att hon hade möjlighet att ta sig vidare inom organisationen. Även Emil upplevde att 

det var betydande att kunna avancera, något som han berättade att han upplyst sin chef om: ”Jag 

har ingen karriärplan men jag tänker att jag vill bli förvaltningschef en dag om jag är kvar här, och 

det vet min chef. Jag vill inte vara på denna nivå forever” (Emil).  Möjligheten att avancera, att 

klättra i karriären, upplevdes alltså vara en av orsakerna till att de än var kvar i organisationen.  

 

De ledarna som uppgav att de inte hade något behov av att avancera angav orsaken att de upplevde 

att de var nöjda på den positionen som de besatt vid intervjutillfällena. Kerstin uttryckte att hon 
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inte hade ägnat en tanke åt att hon behövde en karriärplan. Hon var nöjd med att ha en 

kompetensutvecklingsplan, men kände inget behov av att avancera till en högre nivå inom 

organisationen. Denna åsikt grundade sig i att hon var tillfreds med att inneha den positionen som 

hon hade vid intervjutillfället.   

 

En annan intressant aspekt som framkom, angående karriärutveckling, var en upplevd oro över att 

frångå sitt intresseområde vid ett eventuellt avancemang till en högre position inom organisationen. 

Anna upplevde att hon skulle ”spåra ur” om hon skulle acceptera en högre position än den hon 

innehade vid intervjutillfället, vilket innebar för henne att hon inte ville avancera. Annas upplevelse 

påvisar att möjligheten att få arbeta med något som är intressant för intervjupersonen är högre 

prioriterat än att klättra i karriärstegen.  

 

5.2.6 Arbetet i sig 

Resultatet visar att majoriteten av de intervjuade ledarna satte stort värde i den påverkan på 

samhället som de i deras yrkesroller bidrog till. Att de upplevde att deras arbete gjorde skillnad 

samt förbättrade samhället, som de arbetade för, var en starkt motiverande faktor. Olle uttryckte 

detta på följande sätt:  

 

Det som driver en är att man vill utveckla staden som man bor i. Göra den till en lite bättre stad än 

innan. Det låter kanske klyschigt, men det är sant. Man jobbar ju liksom i en verksamhet där man 

får ta emot rätt mycket klagomål givetvis och många synpunkter, men sedan gör vi ju också saker 

som gör skillnad för de som bor i ... och även de som besöker stan. Det är det som driver en. (Olle) 

 

Citatet belyser att en stark drivkraft var att bidra till att göra samhället bättre via arbetet. Det var 

något som drev Olle trots kritiken från allmänheten, som hans position innebar. Även Emil 

upplevde att han drivs av att ha en inverkan på samhället, han berättade att det är det som är styrkan 

med hans arbete, att det berör människors vardag. Att kunna se att hans handlingar gjorde skillnad 

för medborgarna i staden han arbetade i var en starkt motiverande faktor för Emil. 

 

Det framkom även att en intervjuperson, Lisa, hade valt att arbeta i den aktuella offentliga 

förvaltningen på grund av att hon ville påverka samhället, det var en ”stor drivkraft” för henne. 
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Lisa berättade att hon ser det som en enorm förmån att få arbeta i en organisation där hon upplevde 

att hon fick bidra, påverka och hjälpa människor. Lisa uttryckte även att hon upplevde att personer 

som drivs av att göra samhället bättre väljer att arbeta i offentliga organisationer, likt den hon 

arbetade i.  

 

En annan aspekt av arbetet i sig, som majoriteten av intervjupersonerna lyfte som betydande för 

dem, var motivationen de upplevde vid de tillfällen då deras underställda arbetsgrupp fungerade 

optimalt. Att de hade lyckats i sin roll som ledare att driva gruppen framåt som en enhetlig grupp 

som arbetar åt samma mål. Kerstin uttryckte att det var en av orsakerna till att hon valt att arbeta 

som chef: ” jag har inget behov av att vara chef för att vara chef, däremot att jobba på ett sådant 

sätt att jag kan påverka. Att vi gör något bra” (Kerstin). Citatet belyser att den motivation som 

ledarna upplever då de, med hjälp av sin arbetsgrupp lyckas, var mer betydande än den status som 

titeln chef bär med sig. 

 

Ytterligare en viktig faktor, som berör arbetet som ledare, framkom. Majoriteten av de intervjuade 

ledarna uttryckte nämligen att de kände sig motiverade då deras arbetsgrupp mådde bra på 

arbetsplatsen. Lisa belyser detta med följande citat:   

 

Jag känner mig som mest motiverad när... alltså jag har en otrolig stolthet mot detta gäng jag jobbar 

med, att se när de tar för sig och verkligen ibland står upp för sina saker och det dom tror på, då 

känner jag att detta är det bästa jag någonsin gjort. Att se att de känner rörelseutrymme och liksom 

agerar på det. (Lisa) 

 

Citatet belyser en intressant aspekt av arbetet som ledare, som verkade som en motiverande faktor, 

något som för Lisa var väldigt betydande. Även Kerstin berättade att hon upplever att hon kände 

sig motiverad då hennes underställda medarbetare ”växer och lyfter”. 

 

5.2.7 Analys av resultatet gällande temat motivationsfaktorer  

De faktorer som intervjupersonerna angav som motiverande överensstämmer i stort med de 

faktorer som Herzberg et al. (1993) för fram som motivationsfaktorer. Det undantaget som 

motsäger tvåfaktorteorin är motivationsfaktorn karriärutveckling, den motivationsfaktorn var den 
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där intervjupersonerna hade mest skilda åsikter. Resultatet motsäger även delvis studierna som är 

utförda av Suneja och Kumar (2011) och Rukh et al. (2015) då dessa studier för fram möjlighet till 

avancemang som betydande faktorer för att uppnå trivsel bland anställda. Dock var det likväl 

hälften av intervjupersonerna som fann den faktorn vara av viss betydelse för dem, att ha möjlighet 

att avancera. Denna diskrepans kan kopplas till den kritik av tvåfaktorteorin som belyser att teorin 

ej tar hänsyn till att människors uppfattning om vad som är motiverande kan variera baserat på var 

de är i livet (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

De intervjuade ledarna upplevde att möjligheten att ha stort inflytande över sitt eget arbete var en 

starkt motiverande faktor, vilket kan kopplas till krav-kontroll-stöd modellen där kontroll innefattar 

möjlighet för arbetstagaren att själv bestämma hur arbetet skall läggas upp (Bengtsson & Berglund, 

2017). Resultatet, gällande självbestämmande, styrks av studier gjorde av Rukh et al. (2015) och 

Manganelli et al. (2018) då dessa för fram autonomi som en viktig faktor för att uppnå trivsel. 

Studien av Manganelli et al. (2018) stödjer även resultatet gällande det mål och resultatfokus som 

de intervjuade ledarna uttryckte, då den studien för fram att uppfattningen att ens arbete är viktigt 

och leder till ett resultat är ett psykologiskt behov hos människan. 

 

Vidare upplevde intervjupersonerna att utvecklingsmöjligheter var av betydelse för att de skulle 

känna sig motiverade på arbetsplatsen. Även detta kan kopplas till kontroll då den komponenten, 

av krav-kontroll-stöd modellen, innefattar möjligheten för arbetstagaren att lära sig nya saker 

(Bengtsson & Berglund, 2017). Resultatet stärks av Olafsen et al. (2015) då deras studie anger att 

utveckling är viktigt för anställda. Komponenten socialt stöd kan relateras till resultatet av 

föreliggande studie, då majoriteten av intervjupersonerna ansåg att feedback på arbetsplatsen var 

av vikt. Den delen av socialt stöd, som kallas för värderande stöd, hänvisar just till feedback 

(Bengtsson & Berglund, 2017). Resultatet, i föreliggande studie, rörande betydelsen av feedback 

stöds av studier utförda av Suneja och Kumar (2011) samt Olafsen et al. (2015). 

 

Resultatet, gällande viljan att bidra till samhället, stöds av Taylor och Westovers (2011) studie, då 

resultatet av den studien visar att nivån av public service motivation (PSM) hos offentligt anställda 

är hög. De intervjuade ledarna, i föreliggande studie, upplevde även de att det var betydande för 

dem att deras arbete möjliggör att de kan göra samhället som de verkar i bättre samt hjälpa 
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människor. Föreliggande studie styrks även av Taylor och Westovers (2011) resultat, rörande 

betydelsen av autonomi för motivation hos de anställda, då de intervjuade ledarna ansåg att få styra 

över sitt eget arbete som en betydande komponent för att de skulle trivas på sin arbetsplats.  

 

Resultatet gällande den motivationen ledarna upplevde, när de kände att de underställda 

medarbetarna mådde bra på arbetsplatsen och presterade, är en faktor som den tidigare forskning 

som jag tagit del av ej har behandlat. Vilket ytterligare styrker kunskapsbehovet rörande ledares 

motiverande faktorer, som nämnts tidigare i denna studie.  

 

Moran et al. (2012) utförde en studie med utgångspunkt i self determination theory. Denna studie 

stödjer delvis föreliggande studie då resultatet visade att lönen inte hade någon inverkan på den 

anställdes nivå av tillfredställelse, avhängigt att denne identifierade sig med sitt arbete och trivdes 

med arbetsuppgifterna. Föreliggande studie påvisar att arbetet i sig är en viktig faktor för att uppnå 

motivation hos ledarna, dock är det ej utrett om det är detta som påverkar den låga betydelsen av 

monetära faktorn lön, för att uppnå motivation. 

 

5.3 Krav-kontroll-stöd 

Det framgår att samtliga av de intervjuade ledarna tidvis upplever stress på ett eller annat sätt. 

Majoriteten ansåg att kraven som ställs på dem i deras yrkesroll är höga, men upplevelser om de är 

för höga eller inte skiljer sig åt mellan ledarna. En del ansåg att kraven behövde vara höga för att 

de skulle komma någon vart och trivdes med det, medan andra upplevde att de behövde bättre 

förutsättningar för att kunna möta alla krav. En av intervjupersonerna beskriver att hon upplever 

stress då hon inte kan möta dessa krav:  

 

Det finns olika sorters stress, ibland kör det ihop sig för att man har mycket att göra, men det är 

övergående och det vet man. Men det kan vara när det finns problem och situationer som man inte 

kan lösa själv inom sin ram och man hittar inte former att lösa problemet, eller stödfunktionerna för 

att lösa det, då upplever jag stress. Från organisationen ställs det höga krav, jag ser det som något 

bra för då har man frihet, men dessa krav ska komma med tydlighet, och där brister man. (Britta) 
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Britta efterlyser tydliga krav samt förutsättningar att lösa de problem som hamnar på hennes stol. 

Något annat som framkom som intressant var att en del av intervjupersonerna upplevde känslor av 

stress när de inte klarade av att utföra vissa arbetsuppgifter, då de kände att de inte hade 

kunskaperna som behövdes för att slutföra dessa. De administrativa delarna av deras roll som ledare 

uppgavs, av flertalet av de intervjuade ledarna, vara en källa till stress: ”Man får en massa system 

i famnen som man bara förväntas kunna, lite sådär svävande annars också, man får klura ut sin roll 

väldigt mycket själv” (Anna). Vidare upplevde Anna stress då det går tid till att arbeta med saker 

som hon var ”halvbra” på.  Anna belyser här en önskan att ha fått en bättre introduktion, samt 

utbildning, när hon tog på sig rollen som ledare. Även hon efterlyser tydlighet i de krav som ställs 

på deras yrkesroll. Bristen på introduktion är något som även andra intervjupersoner tog upp som 

en källa till stress, då de upplevt liknande känslor när de var nya i sina roller.  

 

En annan intressant aspekt som framkom var en upplevd stress, som kanske är unik för personer 

som arbetar i offentlig sektor. En uppfattning att de inte endast arbetade åt ett företag utan att de 

även arbetade åt samtliga invånare i den staden de verkade i: ”Jag upplever mer stress här än jag 

gjorde åt den privata sidan, många klagar på vart deras skattepengar går, det blir en inre stress, man 

jobbar som åt [antal invånare] medborgare” (Lasse). Denna typ av stress uppfattades som en som 

de ej kunde kontrollera, de måste bara leva med den. De framkom även att en del av denna stress 

grundar sig i att de tidvis fick ta emot kritik från allmänheten. En del av intervjupersonerna fick ta 

emot mycket ”oförtjänt skit” som en av intervjupersonerna uttryckte det, vilket skedde i ett 

sammanhang där de måste förbli i sin yrkesroll, representera sin arbetsgivare på ett bra sätt och inte 

säga ifrån som de tidvis ville. Vidare upplevde, ett par av intervjupersonerna, att känslor av stress 

kan uppkomma då de måste hantera underleverantörer. Detta då även de har krav på dem kopplat 

till deras yrkesroll. 

 

Stöd och hjälp var något som samtliga intervjupersoner upplevde var betydande för dem samt ansåg 

att de erhöll på sin arbetsplats. Rörande personalfrågor kunde de konsultera förvaltningens HR 

avdelning, vilken en av intervjupersonerna upplevde som väldigt betydande då han var ny i sin roll 

som ledare. De intervjuade ledare, som var en del i en ledningsgrupp, fann att stödet bland deras 

kollegor inom den gruppen var mest värdefullt. Men även stödet och hjälpen från kollegor samt 

chef var av vikt för samtliga. En annan aspekt, med avseende på detta analystema, som samtliga 
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intervjupersoner uppskattade, var att de upplevde att de hade möjlighet att påverka deras arbete. 

Olle uttryckte att han uppskattade att han kunde styra mycket själv, trots att det är en politikerstyrd 

organisation som han arbetar i. Dock upplevde Britta att det hade hjälpt henne att hantera stressen, 

som arbetet ibland innebar, om hon hade haft möjligheten att få bestämma mer över hur hon 

förlägger hennes arbetstid. Hon uttryckte att privatlivet kan påverka arbetssituationen och att det i 

sådana fall skulle vara värdefullt att kunna anpassa förläggningen av hennes arbetstid.  

 

5.3.1 Analys av resultatet gällande temat krav-kontroll-stöd 

Enligt krav-kontroll-stöd modellen uppstår stress då arbetets psykologiska krav är höga samtidigt 

som den anställdas kontroll över arbetet är lågt (Karasek och Theorell, 1990), vilket bekräftas av 

denna studies resultat då intervjupersonerna uppgav att de upplevde stress när de krav som ställdes 

på dem var svåra att uppnå. Exempelvis skedde detta då de var nya i sin roll och ej hade fått en 

tillräckligt bra introduktion. Stress var även något som uppkom då de saknade möjlighet att 

påverka, exempelvis i de fall de fick ta emot kritik från allmänheten då de i deras yrkesroll utförde 

sina arbetsuppgifter. Kontrollen upplevdes även liten samtidigt som de psykologiska kraven var 

höga då de, som en del av deras roll, skulle hantera olika administrativa system som de inte hade 

den kunskapen om som det krävdes. Enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell kan 

de psykologiska kraven härröra från en upplevelse hos arbetstagaren att arbetsuppgifterna är allt 

för omfattande (Bengtsson & Berglund, 2017).  

 

Enligt Theorell (2003) så är en idealisk arbetsplats en sådan där kraven är skäliga, det sociala stödet 

närvarande samt där de anställda har beslutsutrymme. Detta är i linje med intervjupersonernas 

beskrivning av deras arbetsmiljö där dessa krav, i stort, uppfylls av dem. Det sociala stödet ska 

enligt Karasek och Theorell (1990) verka som en buffert för att mildra känslor av stress, vilket kan 

kopplas till det stora värde som intervjupersonerna lade vid stödet och hjälpen de erhöll från 

kollegor och närmsta chef.  

 

Denna studie överensstämmer med Corin et al. (2016) studie där de påvisade att balansen mellan 

arbetskraven och arbetsresurserna var av vikt för chefernas intentioner att stanna kvar inom 

företaget. Detta då intervjupersonerna i föreliggande studie uttryckte ett missnöje då de tidvis ej 

hade de resurser som krävdes för att utföra sitt arbete. Resultatet av denna studie överensstämmer 
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även delvis med Gözükara och Colakoglus (2015) studie där de visar på att stöd från den anställdes 

chef kan mildra obalansen den anställda kan uppleva mellan privatlivet och arbetslivet, vilket 

medförde högre grad av tillfredställelse på arbetsplatsen. Föreliggande studie har inte direkt 

behandlat balansen mellan arbetsliv och privatliv, dock stämmer den delvis med studien av 

Gözükara och Colakoglus (2015), då samtliga intervjuade ledare ansåg att stöd från deras närmsta 

chef var av betydelse för att de skulle trivas på arbetsplatsen. En av de intervjuade ledarna efterlyste 

dock högre grad av inflytande över arbetstiderna för att kunna mildra obalansen, vilket förmodat 

är något som kan erhållas av dennes chef.  

 

5.4 Sociala roller 

Intervjuguiden innehöll en fråga där intervjupersonerna ombads berätta om de förväntningar som 

de upplever ställs på dem i deras roll som ledare. Det framkom att majoriteten av de kvinnliga 

ledarna upplevde att förväntningarna som ställdes på dem skiljde sig en del från de som ställs på 

de manliga ledarna. De kvinnliga ledarna upplevde att det ställdes högre krav på dem, att de i längre 

utsträckning förväntades att följa organisationens riktlinjer och policys. En av intervjupersonerna 

uttryckte att hon upplevde att organisationen hade lättare att ”se mellan fingrarna” när det kom till 

de manliga ledarna samt att de hanterades med vad hon kallade för ”bomullsvantar”. Hon berättade 

vidare att hon hade fått det arbetet hon hade för att hon ”vågade ta striderna”, detta då det i hennes 

organisation behövdes en sådan ledare. En annan av ledarna uttryckte en liknande sak då hon 

upplevde att det ställdes högre krav på henne samtidigt som att hon straffades hårdare om hon 

gjorde ett misstag, detta då hon ”borde ha vetat”.   

 

Ett annat intressant resultat som framkom var att det även upplevdes finnas förväntningar av en 

viss typ, som endast ställdes på de kvinnliga ledarna. Dessa förväntningar hade att göra med 

personalen, att hålla koll på saker som inte direkt hade att göra med arbetsplatsen. Lisa berättade 

att hon upplevde att hon förväntades hålla reda på saker som hade att göra med hennes underställda 

medarbetares privata liv, samt att konsekvenser följer om hon inte lyckas med detta: ” Jag blir 

straffad om jag inte har koll” (Lisa).  Lisa berättade vidare att detta var något som hennes manliga 

kollegor, som också arbetade som ledare, inte hade någon erfarenhet av vilket hon fick veta vid ett 

möte där de diskuterade personalärenden. Lisa beskriver dessa förväntningar på följande sätt: ”Det 

finns en helt annan förväntansbild på mig att hålla koll på vad det var den därs barn hette eller hur 
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vabbandet gått eller vems man det var som bröt foten” (Lisa). Citatet belyser upplevelsen av att ha 

dessa förväntningar på sig, de som är kopplade till hennes könstillhörighet. 

 

5.4.1 Analys gällande temat sociala roller  

Resultatet som visar att en del av de kvinnliga ledarna upplever att det ställs högre krav på dem än 

på de manliga ledarna, att de manliga ledarna inte får erfara samma kritik som dem och att de 

straffas hårdare, kan kopplas till Eagly och Karaus (2002) teori om role congruity. Enligt teorin är 

det troligt att en kvinnlig ledare bedöms mer negativt än en manlig ledare, detta då ledarskapsrollen 

förknippas med manliga attribut och när en kvinna uppvisar dessa ledarskapsegenskaper så upplevs 

hon avvika från sin tillskrivna roll. Att en av de kvinnliga ledarna uttryckte att hon var en sådan 

som ”vågade ta strider” är just ett sådant agentic attribut som enligt social role theory, som role 

congruity grundar sig i, för fram som ett attribut som oftast tillskrivs män (Eagly & Karau, 2002). 

 

Resultatet relaterat till de förväntningar som upplevs ställas på de kvinnliga ledarna, att hålla koll 

på faktorer gällande personalen som var av en privat karaktär, kan kopplas till Eaglys (1987) teori 

rörande sociala roller. Enligt den nämnda teorin förväntas kvinnor inneha så kallade communal 

attributes. Dessa attribut är sådana som just handlar om att bland annat bry sig om andra, vara 

omhändertagande samt lyfta fram andra i gruppen. Att intervjupersonerna berättar att de straffas 

av personalen om de ej uppfyller dessa attribut kan även kopplas till Eaglys teori då hon anger att 

en individ som inte uppfyller dessa förväntningar uppfattas som en sämre kvinna (Eagly, 1987). 
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6 Diskussion 

I detta avslutande kapitel uppfylls studiens syfte genom att de valda forskningsfrågorna besvaras. 

De besvaras med hjälp av den tidigare forskningen samt det teoretiska ramverket som presenterats 

i denna studie. Därefter presenteras slutsatser samt att en avslutande diskussion, relaterat till 

studiens resultat, förs. Kapitlet avslutas sedan med förslag till vidare forskning som uppkommit 

under forskningsprocessen. 

 

Denna studie ämnar bidra med ökad insikt i hur organisationer, i ett arbetsliv präglat av rörlighet, 

kan arbeta för att få ledare att stanna kvar i organisationerna. Syftet med denna studie är att söka 

kunskap om varför ledare väljer att bli kvar i en organisation.  

 

De forskningsfrågor som formulerades för att besvara syftet var: 

 

o Vilka faktorer motiverar chefer och ledare att stanna kvar i organisationen?  

o Om och i så fall hur skiljer sig dessa faktorer åt mellan de manliga och kvinnliga ledarna? 

 

Analysen av resultatet visar att det är ett flertal faktorer som influerar ledarnas intention att stanna 

kvar i organisationen. Följande faktorer framkom som betydelsefulla för ledarna: 

 

Ledarskapet var en sådan faktor som var betydande på det sättet att en viss ledarstil uppskattades 

mer än andra. Den ledarstil som föredrogs var en som präglades av både distans och närhet då 

ledarna ville ha en stor mängd frihet men ända ha lättillgängligt stöd från sin närmsta chef. Detta 

kan tolkas med hjälp av krav-kontroll-stöd modellen där socialt stöd samt kontroll, som bland annat 

innebär att själv bestämma över sitt dagliga arbete, är betydande komponenter för att uppnå en 

ideal arbetsplats (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Relationer var en faktor som var viktig för ledarna. Det vill säga att ha välfungerande och goda 

relationer på arbetsplatsen. Stor vikt lades vid att kunna skratta och ha roligt med sina kollegor. 

Vidare värderades en organisationskultur där det är högt i tak, där sakfrågor kan diskuteras med 

viss distans till ens person, samt en där alla respekteras oavsett yrke. Ovanstående överensstämmer 

med forskning utförd av Olafsen et al. (2015) som för fram att det interpersonella klimatet var 
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betydande för att uppnå trivsel. Vidare kan resultatet tolkas med tvåfaktorteorin då 

mellanmänskliga relationer är en hygienfaktor, som agerar preventivt mot negativa attityder 

gällande arbetet (Herzberg et al., 1993). Även här kan resultatet förstås med hjälp av krav-kontroll-

stöd modellen, då den emotionella komponenten av socialt stöd innebär att man upplever att man 

är omtyckt av kollegor samt sin chef (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Lön var en viktig faktor enligt resultatet, men endast i det hänseendet att den skulle upplevas som 

rättvis. Att ha hög lön var inget som var drivkraften bakom valet att arbeta som ledare, eller valet 

av arbetsplats, vilket kan kopplas till att lön definieras som en hygienfaktor enligt Herzberg et al. 

(1993), som innebär att missnöje endast uppstår om lönen ej motsvarar en nivå som den anställde 

upplever är acceptabel. Vidare överensstämmer detta med tidigare forskning av Suneja och Kumar 

(2011) samt Olafsen et al. (2015) vars resultat visar att monetära faktorer inte hade någon 

betydande inverkan på anställdas nivå av nöjdhet på arbetsplatsen.  

 

Självbestämmande, möjlighet att kunna styra över hur de lägger upp sitt arbete, var en betydande 

faktor för att ledarna skulle känna sig motiverade på sin arbetsplats. Att kunna påverka 

prioriteringar, arbetsprocesser samt sina egna arbetstider var saker som var av vikt. Detta 

manifesterar sig även i att så kallad flexibel tid var den förmån som var av störst betydelse, samt 

utnyttjades i högst grad, av de förmåner som erbjöds. Dock bör tilläggas att resultatet visar att 

denna frihet bör kombineras med tydliga ramar som ledarna kan utgå ifrån, för att friheten ska 

upplevas som optimal och inte leda till stress hos ledarna. Denna önskan om autonomi, 

självbestämmande, överensstämmer med tidigare forskning av Rukh et al. (2015)  samt Manganelli 

et al. (2018). Studien utförd av Manganelli et al. (2018), med utgångspunkt i self determination 

theory, som för fram autonomi som ett av människans grundläggande psykologiska behov vilken 

bör tillfredsställas av organisationer för att uppnå välmående och prestation hos anställda. Enligt 

Herzberg et al. (1993) måste motivationsfaktorn eget ansvar finnas tillgänglig för att den anställde 

ska uppleva tillfredställelse och motivation, vilket även föreliggande studie indikerar. Resultatet, 

angående den stora vikt som ledarna lägger vid självbestämmande, kan även förstås med hjälp av 

krav-kontroll-stöd modellen då komponenten kontroll innefattar möjlighet för den anställda att 

bestämma över hur arbetet ska läggas upp (Bengtsson & Berglund, 2017). Vidare innebär denna 
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tolkning att i det fall som ledarna i hög grad får bestämma över deras arbete, så motverkas känslor 

av stress, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. 

 

Feedback framkom som betydande, främst från närmsta chef men även från kollegor. Vidare 

kunde denna feedback vara av positiv natur men ledarna ville även veta när de hade gjort något 

som var mindre bra och behövde förbättras. Behovet av feedback kan tolkas med tvåfaktorteorin 

då erkännande är en av motivationsfaktorerna som är nödvändig för att skapa trivsel (Herzberg et 

al., 1993). Betydelsen av feedback kan även förstås med krav-kontroll-stöd modellen då socialt 

stöd, enligt Karasek och Theorell (1990), innefattar värderande stöd som är synonymt med 

feedback. Två studier stödjer resultatet rörande feedback, dessa är utförda av Suneja och Kumar 

(2011) samt Olafsen et al. (2015) och lyfter fram feedback som en viktig faktor för att skapa trivsel 

på arbetsplatsen.  

 

Mål och resultatfokus, det vill säga att ha ett tydligt mål att arbeta mot samt att kunna se konkreta 

resultat av ens arbete, var ytterligare en viktig faktor för att uppnå trivsel bland ledarna. Detta kan 

tolkas med hjälp av tvåfaktorteorin då faktorn prestation anges vara en av motivationsfaktorerna 

(Herzberg et al., 1993). Manganelli et al. (2018) lyfter fram kompetens som ett psykologiskt behov, 

som innefattar upplevelsen av att ens arbete är viktigt och leder till resultat, vilket stödjer 

föreliggande studies resultat.  

 

Att bidra till samhället, var en faktor som var betydande för samtliga intervjupersoner för att de 

skulle känna sig tillfredsställda med sitt arbete. Att kunna se att deras arbete gör skillnad. Detta är 

något som överensstämmer med tidigare studier av personer som arbetar i offentlig sektor. Taylor 

och Westover (2011) för fram att en sak som motiverar personer som arbetar i offentlig sektor är 

att de vill hjälpa andra samt föra samhället framåt. Teori som kan bidra till att förstå detta resultat 

är tvåfaktorteorin, detta då motivationsfaktorn arbetet i sig, syftar till positiva känslor relaterade 

till arbetet som den anställde utför (Herzberg et al., 1993). 

 

De underställda medarbetarna var en faktor som var viktig för intervjupersonerna. Resultatet 

visar att ledarna upplevde en hög nivå av motivation då deras underställda medarbetare trivdes på 

arbetsplatsen. Detta innefattar inte bara då de upplevde att de själva lyckats som ledare, utan att de 

upplevde motivation när de fick lyfta sina underställda medarbetare. Även detta kan tolkas med 
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hjälp av tvåfaktorteorin av Herzberg et al. (1993), och motivationsfaktorn arbetet i sig, då ledarna 

upplevde positiva känslor kopplat till deras roll som ledare. 

 

Utvecklingsmöjligheter är ytterligare en faktor som framkom som viktig. Tvåfaktorteorin anger 

att utvecklingsmöjligheter är en motivationsfaktor som krävs för att uppnå trivsel bland anställda 

(Herzberg et al., 1993), vilket överensstämmer med resultatet av denna studie då möjligheten att 

utvecklas inom sitt yrke framkom som en betydande faktor för ledarna. De arbetsuppgifter som 

ledarna upplevde var mest icke motiverande var de av rutinmässig karaktär som inte utvecklar dem, 

främst de administrativa arbetsuppgifterna. Resultatet kan tolkas med hjälp av krav-kontroll-stöd 

modellen då kontroll innefattar möjligheten att lära sig nya saker (Karasek & Theorell, 1990). En 

studie utförd av Olafsen et al. (2015) stödjer detta i sitt resultat, då även de lyfter fram utveckling 

som betydande.  

 

Balans mellan arbetskraven och arbetsresurserna är något som resultatet visar var av vikt för 

de intervjuade ledarna. Känslor av stress var något som uppkom då ledarna upplevde att de inte 

kunde leva upp till de kraven som ställdes på dem. Bland annat framkom att utbildning samt 

introduktion var områden som var av betydelse för att förhindra denna obalans. Resultatet visade 

att utbildningar som var anpassade för den specifika personen samt den tjänst de innehade, ej 

generiska kompetensplaner, var önskvärt. Denna del av resultatet stöds av Corin et al (2016) studie 

av betydelsen av ledares psykosociala arbetsmiljö för deras intention att stanna kvar i 

organisationen. Resultatet överensstämmer även med krav-kontroll-stöd modellen då en balans 

mellan arbetets psykologiska krav och den anställdes möjlighet att utföra sitt arbete är betydande 

för att den anställde ska uppleva sin arbetsplats som ideal (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Gällande föreliggande studies andra forskningsfråga, om och i så fall hur faktorerna skiljer sig åt 

mellan de manliga respektive kvinnliga ledarna, så visar resultatet att de tidigare nämnda faktorerna 

inte skiljde sig åt, de hade betydelse för både de manliga och kvinnliga ledarna. Men det framkom 

skillnader på denna punkt då resultatet av föreliggande studie visar att de kvinnliga ledarna i större 

utsträckning upplevde att de inte räckte till då kraven på dem var högre, samt av en annan karaktär, 

än de som ställdes på de manliga ledarna. Detta kan tolkas med hjälp av teorierna av Eagly (1987) 

samt Eagly och Karau (2002), som belyser påverkan av den roll som kvinnor enligt samhällets 

normer förväntas inneha, samt denna föreskrivna rolls inverkan på kvinnor som innehar 
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ledarpositioner. Diskrepansen gällande de krav som ställs på ledarna är en faktor som kan tolkas, 

med hjälp av krav-kontroll-stöd modellen, försämra den anställdes syn på organisationen som en 

ideal arbetsplats (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Slutsatser som kan dras, baserat på det som framkommit i analyserna, är att organisationer bör ta 

ovanstående faktorer i beaktning för att öka tillfredställelsen hos sina ledare på arbetsplatsen. De 

olika faktorerna har i olika grad styrkts av tidigare forskning och har kunnat tolkas med hjälp av 

det teoretiska ramverket.  Enligt Herzberg et al. (1993) behöver bara hygienfaktorerna vara på en 

godkänd nivå, enligt den anställde, för att denne ska stanna kvar på arbetsplatsen. Men med tanke 

på hur det ser ut på dagens rörliga arbetsmarknad så indikerar denna studie att även de andra 

faktorerna borde tas i beaktning för att skapa en så ideal arbetsplats för ledarna som möjligt. 

Faktorernas betydelse varierade bland de intervjuade ledarna, ovanstående faktorer är viktiga för 

majoriteten, men de faktorer som samtliga ledare lyfte fram som mest betydande för dem var 

självbestämmande, relationerna, att bidra till samhället samt de underställda medarbetarna. 

Betydelsen av mellanmänskliga relationer säger delvis emot tvåfaktorteori då den faktorn är en 

hygienfaktor enligt Herzberg et al. (1993), men kan förstås med hjälp av krav-kontroll-stöd 

modellen som lyfter fram betydelsen av socialt stöd (Karasek & Theorell). 

 

Resultatet av denna studie visar att vissa faktorer hade ingen, liten eller endast betydelse för ett par 

av de intervjuade ledarna. En bedömning har gjorts att ej inkludera dessa i de faktorer som påverkar 

ledares intention att stanna kvar i organisationen, som presenterats tidigare i denna diskussion. En 

av dessa exkluderade faktorer är den fysiska arbetsmiljön, som enligt Herzberg et al. (1993) är en 

av hygienfaktorerna. Att denna faktor har så liten betydelse i denna studie kan beror på att empirin 

bygger på intervjuer av anställda i tjänstemannakategorin vars arbetsmiljö främst består av en 

kontorsplats. Denna studie motsäger även de studier som för fram avancemang som en viktig faktor 

för arbetstillfredsställelse (Suneja & Kumar, 2011; Rukh et al., 2015). Resultatet rörande detta kan 

tolkas påverkas av det faktum att det var ledare som intervjuades, personer som redan avancerat 

till en chefsposition. Resultatet av denna studie visar även att de intervjuade ledarna ej lockades av 

hög lön eller flertalet påkostade förmåner, detta resultat kan ha påverkats av det faktum av att det 

var ledare i en offentlig organisation som intervjuades då tidigare forskning visat att det främst är 
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andra faktorer som påverkar deras tillfredställelse på arbetsplatsen (Taylor & Westover, 2011), 

vilket även samtliga intervjupersoner uttryckte.  

 

Några långtgående slutsatser kan inte dras av denna studie, angående ledares motiverande faktorer, 

då empirin grundar sig på åtta personers preferenser, åsikter och upplevelser. Men denna studie 

kan möjligtvis ge den offentliga förvaltningen, som studien är utförd i, en insyn i hur de kan arbeta 

för att behålla sina ledare. Vidare bidrar denna studie med en indikation på vilka faktorer som kan 

vara av betydelse för att ledare ska vilja stanna kvar i en organisation, samt att de troligtvis skiljer 

sig till viss del från övriga anställda. Dessutom bidrar denna studie till att visa på viss diskrepans 

gällande de krav som ställs på kvinnliga respektive manliga ledare, som kan bidra till att de 

kvinnliga ledarna upplever högre grad av stress och i förlängningen leda till att de lämnar 

organisationen. En praktisk implikation som kan tänkas ha påverkat resultatet är att 

intervjupersonerna kanske ej uppfattade deltagande i studien som helt frivilligt då förfrågningen 

att delta kom från en person inom den organisationen som de arbetade i.  

 

Rörande framtida forskning, så finns det ett behov av forskning som undersöker motiverande 

faktorer ur ett ledarperspektiv. Tidigare forskning handlar mestadels om medarbetare, den är ur ett 

medarbetarperspektiv, vilket innebär att den forskningen tar hänsyn till medarbetares villkor och 

förutsättningar. Denna kunskapslucka är något som Annika Härenstam, som medverkat i det så 

kallade Chefios- projektet även lyfter fram. Hon menar att forskningen inte hängt med i den 

utvecklingen av organisationer som skett de senaste tjugo åren i Sverige. Istället har koncept 

gällande ledarskap hämtats från utlandet (Härenstam & Östebo, 2014).  Andra idéer kring framtida 

forskning, som framkommit under skrivprocessen av denna studie, är att det hade varit intressant 

att utföra studier angående de krav som ställs på kvinnliga respektive manliga ledare. Detta baserat 

på att studies resultat har visat på skillnader rörande detta. Vidare hade det varit intressant att utföra 

en studie där motiverande faktorer hos ledare inom offentlig sektor jämförs med motiverande 

faktorer hos ledare inom den privata sektorn. Detta baserar jag på att denna studies resultat visat 

på att det fanns en uppfattning bland de intervjuade ledarna att dessa skiljer sig åt, att man väljer 

att arbeta inom offentlig sektor för att man drivs av faktorer som ej är relaterade till bland annat 

lön, förmåner, status.   
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Bilagor 

Bilaga 1- intervjuguide 

Intervjuguide 

- Berätta om syftet 

- Etiska aspekter, att de kan avbryta när som helst m.m. 

Inledande frågor 

Vilka är dina primära arbetsuppgifter? 

Hur länge har du haft denna anställning? 

Har du arbetat åt Luleå kommun tidigare? 

Hur kom det sig att du valde att börja arbeta här? 

Vad är det som gjort att du valt att stanna kvar i företaget? 

Motivation 

Vad innebär motivation, i ett arbetsperspektiv, för dig?  

Vad motiverar dig? Vad är väsentligt? 

Vilka faktorer skulle du säga är allra viktigast för att du ska trivas på ditt arbete? 

Upplever du att du är motiverad i ditt arbete idag? På vilket sätt? 

Kan du berätta om när du känner dig minst motiverad på arbetet? 

Kan du berätta om när du känner dig mest motiverad på arbetet? 

Vid tidigare anställningar, vad har inte varit motiverande? 

Har du några förmåner på arbetsplatsen? 

Hur viktig är din lönenivå för att du ska trivas på din arbetsplats?   

Känner du nu att du är rättvist belönad i form av lön och andra förmåner? 



 

 

 

Arbetsmiljö 

Hur upplever du den fysiska arbetsmiljön? Vad är bra/mindre bra?  

Hur viktigt är det för dig att ha goda relationer på arbetsplatsen? Kollegor? Chef? Ledning? 

Upplever du idag att du finner stöd och hjälp i dina kollegor? Chef?  

Upplever du att du kan påverka ditt arbete? På vilket sätt? 

Upplever du stress i ditt arbete? När då?  

Vilka förväntningar upplever du ställs på dig som ledare?  

Hur upplever du kraven som ställs på din anställning? Arbetsbelastningen? 

Utveckling och ledarskap 

Upplever du att du har möjlighet att utvecklas inom företaget? På vilket sätt? 

Har du en individuell karriärplan?  

Upplever du att du får erkännande när du presterat bra på arbetet? På vilket sätt? Av vem/vilka?  

 


