
 
 
 
 
 
 

 
Det beror på var du jobbar –  

motivation och arbetsinlevelse inom offentlig och privat sektor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                    
                                                                                                    

 
 
 
 
 
 

Anna Karlsson 
 
 
 
   
    
Handledare: Lars Häsänen 
VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, 2010 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 



DET BEROR PÅ VAR DU JOBBAR – MOTIVATION OCH ARBETSINLEVELSE  
INOM OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR 

 
Anna Karlsson 

 
 
Motivation kan definieras som en energiskapande kraft som påverkar 
beteendet hos anställda i fråga om riktning, intensitet och varaktighet. 
Arbetsinlevelse handlar om vilka potential som finns i arbetet att 
uppfylla individens behov och förväntningar. Närvaron av specifika 
och höga mål kan öka en individs prestation, och verksamhetsområdet 
kan kompensera för bristen på yttre belöningar inom offentlig sektor. 
Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som predicerar 
arbetsmotivation och arbetsinlevelse inom privat och offentlig sektor. 
Enkäten besvarades av totalt 66 medarbetare, hälften från vardera av 
sektorerna. Resultatet visade att upplevelsen av hur betydande och 
specifika de arbetsrelaterade målen är predicerade de privatanställdas 
motivation. Offentligt anställdas motivation predicerades av graden av 
överensstämmelse mellan individens och organisationens värderingar. 
Public service motivation predicerade arbetsinlevelse hos anställda 
inom offentlig sektor. Resultaten som delvis skiljer sig från tidigare 
forskning kan tänkas bero på kulturella och strukturella skillnader.  

 
 
Att det råder en hård konkurrens mellan företag i dagens globala marknad är det inget 
tvivel om, och genom avknoppningar där offentliga verksamheter privatiseras kan det 
även ses som att konkurrensen bland organisationer inom offentlig sektor ökar. För 
såväl privata företag som offentliga organisationer är det av stor vikt att ha anställda 
som är motiverade och presterar på arbetet för att organisationen skall ha en ljus 
framtid. Organisationspsykologer har länge varit intresserade av att studera skillnader i 
prestation bland anställda (Vroom, 1964). Forskning från tidigt 1900-tal fokuserade 
främst på hur anställda kunde öka sina prestationer genom standardisering och 
förenkling av arbetsprocesser, intresset för hur motivation påverkar prestationer på 
arbetet fick sitt riktiga genomslag årtionden senare (Vroom, 1964). Om två individer 
kan anses likvärdiga i fråga om kunskap och förmåga, kan förklaringen till varför de 
skiljer sig åt i prestation handla om motivation (Latham & Locke, 1991). Motivation 
kan definieras som en energiskapande kraft och det som skapar handling hos anställda 
(Meyer, Becker & Vandenberghe, 2004) eller det som skapar energi och riktar beteende 
(Deci & Ryan, 1985). Den här energiskapande kraften påverkar formen på de anställdas 
beteende och reglerar riktningen, intensiteten och varaktigheten. Med andra ord 
förklarar den vad anställda är motiverade att åstadkomma, vilka ansträngningar de 
kommer att lägga ned, hur hårt de kommer att arbeta och när de kommer att sluta att 
anstränga sig (Meyer, Becker & Vandenberghe, 2004). Motivation kan även definieras 
som en psykologisk process som härstammar från samspelet mellan individen och 
omgivningen (Latham & Pinder, 2005). Om omgivningen kan antas påverka 
motivationen är det naturligt att graden av motivation är olika hos anställda inom olika 
organisationer, och det kan också tänkas att de faktorer som påverkar motivation hos 
anställda är olika inom olika organisationer. Forskning som gjorts utav Wright och 
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Pandey (2008) visar på att offentligt anställda i viss mån skiljer sig från anställda inom 
privat sektor. Anställda inom offentlig sektor kan ses på som att de fullför ett kall, och 
inte enbart utför ett arbete (Wright & Pandey, 2008). Ett begrepp besläktat med 
arbetsmotivation är arbetsinlevelse. Kanungo (1979) definierar arbetsinlevelse (job 
involvement) som en psykologisk identifikation med arbetet, och handlar om i vilken 
mån arbetet upplevs ha potentialen att uppfylla individens behov och förväntningar. 
Individens identifikation med arbetet är således beroende av två faktorer; individens 
framträdande behov samt upplevelsen av vilket potential till att uppfylla behoven som 
finns inneboende i arbetet (Kanungo, 1979).  
 
Målstyrningsteorin (Goal setting theory)  
Målstyrningsteorin bygger på antagandet att medvetna mål påverkar handlandet. Mål är 
ofta tidsbestämda och styr beteendet i viss riktning (Locke & Latham, 2002). 
Målstyrningsteorin antar att mänskligt beteende är målmedvetet och kan förklara varför 
vissa individer presterar bättre än andra på arbetet (Latham & Locke, 1991). Enligt 
Latham och Locke (2006) visar ett stort antal studier att närvaron av specifika och höga 
mål är effektivt när det gäller att väsentligt öka en individs prestation. Mål som utsetts 
av till exempel en chef är lika effektiva som mål som helt eller delvis satts upp av 
individen själv, detta om chefen framställer målen som logiska och rationella samt att 
medarbetare har lätt att acceptera mål från chefen genom att de har ett formellt ansvar 
och det ingår i chefskapet (Locke, Latham, & Erez, 1988).  
 
Ford (1992) menar att personliga mål har två grundläggande kännetecken. För det första 
representerar personliga mål det resultat som ska uppnås eller undvikas och för det 
andra riktar mål beteendet hos personen för att producera det önskade resultatet. Locke 
och Latham (2002) å sin sida menar att mål påverkar prestationer genom fyra olika 
mekanismer (Locke & Latham, 2002). För det första så riktas uppmärksamheten och 
ansträngningar mot de aktiviteter som förknippas med målet och bort från andra 
aktiviteter som inte relevanta för att uppnå målet. För det andra har mål en 
energiskapande funktion på så vis att högre mål leder till mer ansträngning än lägre mål. 
Och för det tredje påverkas uthålligheten genom målsättning (Locke & Latham, 2002). I 
de fall individer har möjlighet att själv besluta hur mycket tid som ska läggas ned på en 
uppgift lägger individer ned mer tid om det finns högt uppsatta mål, än om det inte gör 
det (LaPorte & Nath, 1976). För det fjärde påverkar mål beteendet indirekt genom att 
det leder till att arousal skapas och att individen tar till den kunskap och de strategier 
som anses nödvändiga för att klara av uppgiften (Locke & Latham, 2002).  
 
Ytterligare en förklaring till varför mål är så effektiva handlar om att målet föreställer 
den färdighets- och prestationsnivå vi önskar att uppnå, ofta inom en begränsad 
tidsrymd (Latham & Locke, 2006). Målsättning är alltså en diskrepansskapande process 
på så vis att befintliga mål skapar ett konstruktivt missnöje mot den nuvarande 
prestationen och en önskan att nå upp till de uppsatta målen. Denna diskrepans mellan 
nuvarande situationen och den önskade situationen, som även kallas kognitiv dissonans, 
skapar motivation hos individen (Reeve, 2009). Förutsatt att en individ besitter 
nödvändig kunskap och kompetens finns det ett linjärt samband mellan 
svårighetsgraden hos målet som individen är engagerad i att uppnå och den 
arbetsrelaterade prestationsnivån (Latham & Locke, 2006). Svåra mål leder således till 
större ansträngningar, fokus och ihållighet än måttligt svåra eller lätta mål. Mål som är 
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specifika och svåra leder enligt forskarna alltså till högre prestationsnivåer än vaga mål, 
eller inga mål alls. Ett exempel på ett vagt mål är att be någon ”göra sitt bästa” (Latham 
& Locke, 2006). ”Gör ditt bästa” är mål som saknar yttre referensramar och öppnar 
därför upp för ett brett spektra av möjliga prestationsnivåer. Specifika mål tar bort den 
här tvetydigheten angående vilken prestation som krävs av individen (Locke & Latham, 
2002). Det finns dock undantag, om en individ upplever uppgiften som komplex ökar 
istället prestationerna om man ber individen göra sitt bästa istället för att sätta höga och 
specifika mål (Latham & Winters, 1996, refererad i Latham & Pinder, 2005). 
 

Målengagemang.  
Enligt Locke och Latham (2002) är relationen mellan mål och prestation som starkast 
när individer är engagerade i sina mål. När mål är svåra är det av desto större betydelse 
att det finns ett engagemang (Klein,Wesson, Hollenbeck & Alge, 1999). Detta då svåra 
mål kräver större ansträngning och associeras med en lägre chans att lyckas än enkla 
mål (Erez & Zidon, 1984). Finansiella belöningar kan användas för att öka 
engagemanget till målet, det finns dock vissa faktorer som kan påverka så att 
engagemanget både ökar och minskar (Locke & Latham, 2002). För det första spelar 
mängden ersättning roll, en större ersättning ger större engagemang. För det andra 
samverkar mål och typ av belöning. När målet är väldigt svårt kan det skada 
prestationen att endast ge ersättning när individer uppnått målet, till exempel att betala 
ut uppgiftsrelaterad bonus. När individer upptäcker att de inte kommer att klara av 
uppgiften och då inte heller få belöningen så minskar deras prestation. Den här 
prestationsnedsättningen sker däremot inte om målet är lagom svårt eller om individer 
belönas för sin prestation snarare än när de uppnått sina mål (Latham & Locke, 2002).  

 
Self-efficacy. 

Begreppet self-efficacy är viktigt inom målstyrningsteori. Enligt Reeve (2009) handlar 
self-efficacy om hur individen improviserar sina förmågor för att på bästa sätt prestera. 
Det handlar om individens bedömning av att kunna prestera inom en specifik uppgift 
samt hur väl individen kan hantera en situation när problem uppstår (Reeve, 2009). Self-
efficacy kan även definieras som individens bedömning av sin egen förmåga att 
organisera och utföra de handlingar som krävs för att genomföra en utsedd prestation 
(Bandura, 1986, refererad i Wright, 2007). Individer med hög self-efficacy sätter upp 
högre mål för sig själva än individer med låg self-efficacy. Individer med hög self-
efficacy är även mer engagerade i de mål som tilldelats, finner och använder strategier 
för att uppnå dessa mål och reagerar dessutom mer positivt på negativ feedback än 
individer med låg self-efficacy (Locke & Latham, 2002). 
 

Feedback. 
För att mål ska vara effektiva behöver individer få feedback som talar om var 
någonstans de befinner sig i förhållande till målen (Locke & Latham, 2002). Om 
individer inte känner till hur det går är det svårt eller omöjligt för dem att anpassa nivån 
eller riktningen på ansträngningarna så att målet kan uppnås (Locke & Latham, 2002). 
När individer får reda på att de underpresterar i förhållande till målet reglerar de 
vanligtvis sina prestationer och ökar sina ansträngningar (Latham & Locke, 2006). 
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Inre och yttre motivation 
Deci och Ryan (1985) menar att människor har en inre motivation som driver dem till 
att utföra olika aktiviteter. Exempelvis spenderar vissa individer mycket tid på diverse 
fritidsaktiviteter som till synes inte ger några uppenbara yttre belöningar. Belöningen 
finns istället i själva utförandet av aktiviteten. Enligt Deci och Ryan (1985) är 
människor aktiva till sin natur, och inre motivation kan definieras som den centrala 
energikällan. Inre motivation uppkommer av individers medfödda behov av kompetens 
och självbestämmande (Deci & Ryan, 1985). Dessa inre behov skapar ett sökande efter 
och försök att uppnå optimala utmaningar, utmaningar som varken är för enkla eller för 
svåra och där individen får möjlighet att använda sina resurser och sin kreativitet. När 
individer finner optimala utmaningar arbetar de ihärdigt för att klara av dessa. Behoven 
av kompetens och självbestämmande innebär med andra ord en pågående cykel där 
individer ständigt söker efter och försöker uppnå optimala utmaningar (Deci & Ryan, 
1985). Individer som har en inre motivation upplever intresse och nöje och känner sig 
kompetenta och självbestämmande. Upplever individer istället press eller oro och 
arbetar därför att det är nödvändigt är det åtminstone en viss del yttre motivation 
inblandat. Deci och Ryan (1985) definierar inre motivation som när en individ utför en 
aktivitet utan att få belöning för det eller blir kontrollerad. När individer besitter en inre 
motivation agerar de utifrån intresse, för själva nöjets skull och för känslan av utmaning 
i själva aktiviteten (Reeve, 2009). Forskning har visat att den inre motivationen som är 
medfödd är ihållande och stark, men känslig för omgivningens påverkan (Deci & Ryan, 
1985). En stor mängd forskning, bland annat en studie av Aselange och Eisenberger 
(2009) har visat att förväntade belöningar för goda prestationer bidrar till ökat inre 
intresse, ökad kreativitet och en vilja att prestera. Däremot kan godtyckliga belöningar 
försvaga den inre motivationen genom att aktiviteten i sig förlorar värde och mening 
(Deci & Ryan, 2000). Till skillnad från inre motivation som härstammar från individens 
behov uppkommer yttre motivation i samspel med individens omgivning, i form av 
olika incitament eller konsekvenser (Reeve, 2009). Det handlar om att agera på ett visst 
sätt för att erhålla önskvärda resultat eller för att undvika oönskade konsekvenser. 
Typiska exempel på yttre belöningar är ekonomiska incitament, uppmärksamhet eller 
erkännande (Reeve, 2009). 
 
Förväntan och värde  
Vroom (1964) menar att i tillägg till att mäta prestationer enligt prestationsnivåer är det 
även viktigt att ta hänsyn till det värde enskilda individer sätter till att utföra en viss 
prestation. Vroom (1964) menar att en individ har preferenser angående de två möjliga 
resultaten x och y. Preferensen handlar om relationen mellan individens önskan eller 
attraktion till att uppnå möjliga resultat, individen föredrar antingen utfall x eller utfall y 
eller är likgiltig inför båda utfallen. Vroom (1964) benämner individens önskvärda 
utfall som att ha ett värde och menar att ett utfall har ett positivt värde när individen 
föredrar att uppnå detta framför att inte uppnå det. Ett negativt värde har resultatet när 
individen helst vill undvika det. Enligt Vroom (1964) är det nödvändigt att skilja på två 
olika värden som ett resultat symboliserar för en individ eftersom det kan finnas en 
diskrepans mellan dessa. De två olika värdena är den tillfredsställelse ett visst resultat 
förväntas ge (valence) och den tillfredsställelse resultatet faktiskt ger (value). Det värde 
som enligt Vroom påverkar motivationen till att prestera är den förväntade 
tillfredsställelsen hos ett visst resultat (valence). När en individ fattar beslut om olika 
handlingsalternativ kan individen aldrig vara helt säker på att det önskvärda resultatet 
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faktiskt kommer att uppnås, eftersom det finns yttre faktorer som spelar in och som 
individen inte kan kontrollera. Individen kommer alltså inte enbart att fatta beslut efter 
vilket av utfallen som är det mest eftersträvansvärda utan tar även med i bedömningen 
vilka av utfallen som är sannolika att de inträffar, Vroom (1964) benämner dessa 
förväntningar (expectancies). Förväntningar är tillfälliga övertygelser om att ett visst 
handlande kommer att medföra ett visst utfall. Enligt förväntans- och värdeteorin 
kommer en individ alltså välja att arbeta när värdet av det resultat som han förväntar 
erhålla genom arbete är mer positivt än det värde som erhålls genom att välja att inte 
arbeta (Vroom, 1964). Förväntningar påverkar även motivationen genom att de ökar 
eller minskar engagemanget till en viss uppgift. Förväntningar och hur attraktivt målet 
är för individen har visat sig korrelera starkt med målengagemang (Klein, Wesson, 
Hollenbeck, & Alge, 1999). 
 
Motivation inom offentlig sektor 
Det grundläggande antagandet inom public service motivation är att organisationens 
uppdrag eller verksamhetsområde är viktigare eller kompenserar för bristen av 
prestationsrelaterade yttre belöningar för anställda inom offentlig sektor (Perry & Wise, 
1990). Detta antagande om vad som skapar motivation urskiljer sig från de vanliga 
synsätten att monetära incitament eller inre behov är det som riktar och skapar energi 
hos anställda (Perry & Wise, 1990). Forskarna menar att begreppet public service 
motivation vanligtvis associeras med vissa normer, bland annat en vilja att tjäna 
samhället (Perry & Wise, 1990). Forskning som handlar om finansiella incitament inom 
offentlig sektor skiljer sig från resultaten inom samma område inom privat sektor 
(Perry, Mesch & Paarlberg, 2006). Det har visat sig att prestationsrelaterade finansiella 
belöningar har liten inverkan på de offentligt anställdas motivation, inte heller något 
samband mellan belöning och prestation har hittats. Avsaknaden av forskningsresultat 
som liknar de inom privat sektor kan dock vara beroende av att prestationsrelaterade 
belöningar inte fungerar inom offentlig sektor på grund av att offentliga organisationer 
saknar de organisatoriska och styrnings- karaktäristika som krävs för att 
belöningssystemet ska fungera (Perry, Mesch & Paarlberg, 2006). 
 
Wright (2007) menar att målstyrningsteori tillhandahåller en stark teoretisk grund för att 
förstå motivation och prestation hos anställda inom offentlig sektor. Offentligt anställda 
är mer motiverade att utföra sitt arbete när de tydligt förstått sina uppgifter och när 
dessa samtidigt upplevs som viktiga och uppnåeliga. Samtidigt menar Wright (2007) att 
det inre värde som offentligt anställda finner i organisationens uppgift har att göra med 
hur betydelsefullt den anställde finner sitt arbete, och detta påverkar arbetsmotivationen. 
Det som även påverkar graden av betydelse offentligt anställda tillskriver sitt arbete är 
yttre belöningar, dock har yttre belöningar mindre påverkan på känslan av ett viktigt 
arbete än det inre värdet organisationens uppgift bidar med (Wright, 2007). Enligt 
forskare ökar både engagemang till organisationen och arbetstillfredsställelse när den 
anställdes upplevelse av vilken samhällsnytta (perceived public service efficacy) den 
organisation de arbetar inom bidrar med (Boardman & Sundquist, 2009). När offentligt 
anställda upplever att deras organisation gör stor samhällsnytta minskar även otydlighet 
i rollen (Boardman & Sundquist, 2009). Wright och Pandey (2008) menar att relationen 
mellan public service motivation och arbetstillfredsställelse medieras av i vilken 
utsträckning den anställde upplever sina värderingar vara överensstämmande med 
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värderingarna hos den offentliga organisation han eller hon arbetar för (Wright & 
Pandey, 2008). 
 
Syfte och frågeställning 
Då det är av stor vikt för alla typer av organisationer att ha anställda som är motiverade 
var syftet med den här uppsatsen att öka kunskapen om motivation och undersöka om 
faktorerna som predicerar motivation och arbetsinlevelse är de samma för anställda 
inom olika sektorer. En avgränsning gjordes till att jämföra medarbetare inom privata 
företag kontra medarbetare inom offentlig sektor, alltså uteslöts anställda på andra 
positioner, det vill säga chefer. Detta gjordes för att urvalen från de båda sektorerna 
skulle bli så likartade som möjligt.  
 
Frågeställning: Vilka av faktorerna specifika mål, svåra mål, betydande mål, self-
efficacy, värdet av organisationens mål, yttre belöningar, public service motivation och 
överensstämmande värderingar predicerar arbetsmotivation och arbetsinlevelse hos 
medarbetare inom offentlig sektor och privat sektor? 

 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i studien bestod sammanlagt av 66 individer, 33 av respondenterna var 
anställda inom privat sektor och lika många arbetande inom offentlig sektor. Vissa 
respondenter arbetade i Göteborg, och vissa i Stockholmsområdet. Bland de 
privatanställda respondenterna återfanns 20 kvinnor och 13 män, och bland de offentligt 
anställda fanns 27 kvinnor och 6 män. Ålderspannet hos samtliga deltagare löpte från 24 
år till 62 år. Medelåldern bland deltagarna från privat sektor var 34.24 år (SD = 6.61) 
och medelåldern bland respondenterna inom offentlig sektor var 47.15 (SD = 12.08). De 
anställdas yrken varierade, liksom branschtillhörighet, men gemensamt för dem alla var 
att ingen satt på chefspositioner. Deltagarnas anställningstid på nuvarande arbetsplats 
varierade från mindre än ett år till upp till 39 år, den genomsnittliga anställningstiden 
bland de privatanställda var 3.95 år (SD = 5.27) och 9.95 år (SD = 11.35) bland de 
offentligt anställda.  
 
Material 
Materialet bestod av en enkät som inleddes med bakgrundsfrågor som berörde 
respondentens ålder, kön, yrke, anställningstid på nuvarande arbetsplatsen samt 
tillhörelse inom privat eller offentlig sektor. De allra flesta item (34 stycken) mättes 
med hjälp av en Likertskala där 1 motsvarade ”stämmer inte alls” och 5 motsvarade 
”stämmer helt”. Vid 7 item från skalan utvecklad av Wright (2007) motsvarande 1-5 på 
skattningsskalan istället ”nästan aldrig/ aldrig”, ”sällan”, ”ibland”, ”ofta” och ”nästan 
alltid/ alltid”. De olika etiketterna var i överensstämmelse med hur Wright (2007) 
använt skalan. De item som tidigare använts av forskare i en engelsk variant (Wright, 
2007; Wright & Pandey, 2008) har översatts av författaren till svenska. För att öka 
validiteten översattes skalorna återigen tillbaka till engelska av en annan student och 
jämfördes sedan med ursprungsskalan. Arbetsinlevelseskalan har tidigare använts av 
svenska forskare (Sjöberg & Sverke, 2000) och det är denna version som användes i 
undersökningen.  
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Oberoende variabler.  
Specifika mål (Job-Goal Specificity) mättes med 2 item (Wright, 2007) ett av dessa löd: 
”Min närmsta chef instruerar mig tydligt gällande hur jag bör utföra mitt jobb”. Svåra 
mål (Job-Goal Difficulty) mättes med 3 item (Wright, 2007) som till exempel “ De 
arbetsrelaterade målen i mitt jobb kräver ganska mycket ansträngning”. Betydande mål 
(Job-Goal Importance) mättes med 2 item (Wright, 2007), varav ett av dessa var ”Jag 
upplever att mitt arbete är viktigt”. För att öka antalet item inom varje faktor utvecklade 
författaren ytterligare ett item till var och en av de ovan nämnda faktorerna: ”Jag har 
specifika mål att nå upp till”, ”Jag har svåra mål att nå upp till” samt ”De mål jag har att 
nå upp till är viktiga”. Self-efficacy och Värdet av organisationens mål (Mission 
valence) bestod vardera av tre item som använts av Wright (2007) som till exempel: 
”Jag är säker på att jag framgångsrikt kan utföra vilka som helst av de uppgifter som 
tilldelas mig på mitt nuvarande jobb” (self-efficacy) och ”Den här organisationen 
erbjuder viktiga produkter/tjänster” (värdet av organisationens mål). Yttre belöningar 
mättes med 6 item (Wright, 2007; Wright & Pandey, 2008) som till exempel: ” Jag 
upplever att jag betalas en skälig summa för arbetet jag utför”. Public service motivation 
mättes med 3 item som tidigare använts utav Wright och Pandey (2008), exempelvis: 
”Att göra skillnad för samhället betyder mer för mig än personliga bedrifter”, ytterligare 
ett item utvecklades av författaren: ”Offentlig verksamhet är väldigt viktig för mig”. 
Överensstämmelse individens och organisationens värderingar (Individual and 
organizational value congruence) mättes med fyra item (Wright & Pandey, 2008) varav 
ett var ” Jag upplever att mina värderingar och organisationens värderingar är väldigt 
lika”. 
 

Beroende variabler. 
Arbetsmotivation mättes med 4 item som tidigare använts av Wright (2007), till 
exempel ”Jag anstränger mig mitt bästa för att få mitt jobb gjort oavsett svårigheter”. I 
det fall dessa item skulle visa sig ha låg reliabilitet skapade författaren ytterligare ett 
item ”Jag är motiverad på jobbet” som skulle kunna användas i sin ensamhet om så 
skulle behövas. Arbetsinlevelse användes som ytterligare en beroende variabel och 
mättes med 6 item (Kanungo, 1982; Sjöberg & Sverke, 2000), bland annat ” De flesta 
intressen jag har här i livet har med mitt nuvarande arbete att göra”. 
 
Procedur 
De anställda inom offentlig sektor nåddes genom telefonkontakt med ett antal 
kommunala chefer, varav två tackade ja till att delta i studien. Dessa vidarebefordrade 
enkäter till medarbetare inom respektives organisation. Undersökningsdeltagarna inom 
privat sektor nåddes genom författarens nätverk och fyra individer delade ut enkäter till 
sina kollegor. På första sidan i enkäten informerades deltagarna om att deltagande var 
frivilligt samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt. De ifyllda enkäterna 
placerades i ett kuvert och förmedlades sedan tillbaka till författaren. 
 
Databearbetning 
Item som hade omvända värden kodades om med hjälp av statistikprogrammet. Därefter 
utfördes reliabilitetsanalys på samtliga skalor genom att beräkna Cronbachs alfa. Alla 
item adderades till index genom att använda mean. Då antalet respondenter var relativt 
få, och för att undvika att de blev ännu färre hanterades det interna bortfallet genom att 
imputera uppskattade värden istället för att avlägsna respondenter med internt bortfall. 
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Proceduren utfördes för att öka undersökningens power. Totalt saknades 25 värden, och 
de värden som saknades var fördelade enligt följande: åtta i yttre belöningar, fyra i 
public service motivation och fyra i arbetsmotivation, tre i arbetsinlevelse, två i värdet 
av organisationens mål och en i vardera av self-efficacy, överensstämmelse individens 
och organisationens värderingar, specifika mål och betydande mål. De bakomliggande 
variablerna ålder, kön, yrke och anställningstid kontrollerades för, men visade inte på 
några signifikanta korrelationer. Endast de oberoende variabler som visade på 
signifikanta korrelationer med de beroende variablerna arbetsmotivation och 
arbetsinlevelse användes vidare i den multipla regressionsanalysen.  
 

 
Resultat 

 
I Tabell 1 redovisas korrelationer, medelvärden och standardavvikelse för respondenter 
inom privat sektor. Arbetsmotivation visade signifikanta positiva medelstarka till starka 
samband med samtliga variabler förutom med self-efficacy. Arbetsinlevelse uppvisade 
positiva signifikanta medelstarka till starka samband med samtliga variabler förutom 
self-efficacy och yttre belöningar. 

 
Tabe skriptiv statistik och kor lation  för samtliga variabler inom privat sektor. ll 1. De re

3 

er

4 

 

10 Variabel  1  2  5  6  7  8  9 

1 Arbetsmotiva

ål 

tion 

2 Specifika m

3 Svåra mål 

ål 4 Betydande m

5 Self‐efficacy 

6 Värde org. mål  

 belöningar 7 Yttre

8 PSM 

9 Överensstämm. 
värderingar 

evelse 10 Arbetsinl

Medelvärde 

e Standardavvikels

Reliabilitet (alfa) 

 

* .68**

.32* 

** .69*

.12 

.29* 

.32* 

.31* 

.61*** 
 

‐ 

 4.47

.570 

.549 

 

 

.57*** 

* .56**

 ‐.11

.23 

.34* 

.39** 

.54*** 
 

.38* 

3.34 

.827 

.574 

 

 

 

 .46**

‐.13 

 .32*

.03 

 .35*

.28 
 

 .48**

3.52 

.610 

.577 

 

 

 

 

.11 

**.58*

.25 

.31* 

60***.
 

 .45**

4.21 

.576 

.738 

 

 

 

 

 

.22 

.19 

* ‐.29

.29 
 

.20 

4.13 

.567 

.574 

 

 

 

 

 

 

.22 

‐.05 

.45**
 

.29* 

4.20 

.662 

.689 

 

 

 

 

 

 

 

.16 

.40** 
 

.18 

2.80 

.786 

.706 

 

 

 

 

 

 

 

 

36* .
 

 .38**

3.36 

.595 

.631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .42**

3.51 

.733 

.775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.66 

.759 

.856 

N=33; * p <.05; ** p<.01; ***p<.001  
 
I Tabell 2 redovisas resultatet av en multipel regressionsanalys utförd med 
arbetsmotivation som beroende variabel. Denna visade på ett signifikant resultat för 
anställda inom privat sektor, F(7,25) = 6.52, p < .001. Betydande mål samt specifika mål 
visade på medelstarka positiva samband med arbetsmotivation. Modellen kan sägas 
förklara 65 % av variansen i arbetsmotivation hos anställda inom privat sektor. Multipel 
regressionsanalys med arbetsinlevelse som beroende variabel (tabell 2) visade däremot 
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ett icke-signifikant resultat gällande modellens giltighet att predicera arbetsinlevelse för 
anställda inom privat sektor, F(6,26) = 2.40, p = .056.   
 
Tab ssionsanalys med standardiserade koefficienter för privat sektor. ell 2. Multipel regre  

ᵦ  ᵦ Oberoende v riabler a

  Arbetsmotivation  Arbetsinlevelse 
1 Specifika mål 
2 Svåra mål 
3 Betydande mål 

nens 4 Värde organisatio
mål  
5 Yttre belöningar 
6 PSM 

verensstämmande 7 Ö
värderingar 
R² 
R² adjusted 

    .41* 
‐.14 
   .48* 
‐.14 
 

  .02 
‐.04 
  .22 
 

 .65 
 .55 

‐.07 
 .32 
 .14 
 .05 
 
‐ 
 .19 
 .19 
 

 .36 
 .21 

N=33; * p <.05 
 
Tabell 3. Deskriptiv statistik och korrelationer för samtliga variabler inom offentlig 
sektor.  

Variabel  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1 Arbetsmotiva

ål 

tion 

2 Specifika m

3 Svåra mål 

ål 4 Betydande m

5 Self‐efficacy 

6 Värde org. mål  

 belöningar 7 Yttre

8 PSM 

9 Överensstämm. 
värderingar 

evelse 10 Arbetsinl

Medelvärde 

e Standardavvikels

Reliabilitet (alfa) 

 

.29* 

.36* 

* .41*

.08 

.01 

.13 

.22 

.46** 
 

‐ 

4.46 

.405 

.549 

 

 

.24 

* .39*

.22 

.35* 

.48** 

.43** 

.66*** 
 

 .42**

3.32 

.784 

.574 

 

 

 

* .59**

 ‐.10

.24 

.16 

.13 

14 .
 

.21 

3.47 

.579 

.577 

 

 

 

 

 .38**

 .33*

.07 

.23 

34* .
 

 .41**

4.55 

.558 

.738 

 

 

 

 

 

.24* 

 ‐.14

.22 

.21 
 

.35* 

4.20 

.589 

.574 

 

 

 

 

 

 

 .29*

.08 

.46**
 

.02 

4.49 

.683 

.689 

 

 

 

 

 

 

 

.12 

.42** 
 

.10 

2.99 

.646 

.706 

 

 

 

 

 

 

 

 

.59*** 
 

* .59**

3.52 

.743 

.631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .42**

3.35 

.836 

.775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.47 

.870 

.856 

N=33; * p <.05; ** p<.01; ***p<.001  
 
I Tabell 3 visas medelvärden och korrelationer för de offentligt anställda 
respondenterna. Arbetsmotivation visade på signifikanta samband med 
överensstämmelse individens och organisationens värderingar, betydande mål, svåra 
mål samt specifika mål. Signifikanta samband fanns även mellan arbetsinlevelse och 
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public service motivation, specifika mål, överensstämmelse individens och 
organisationens värderingar, betydande mål samt self-efficacy. 
 
Tabell 4. Multipel regressionsanalys med standardiserade koefficienter för offentlig 
sektor. 

ᵦ  ᵦ Oberoende v riabler a

  Arbetsmotivation  Arbetsinlevelse 
1 Specifika mål 

ål 
2 Svåra mål 

ande m3 Betyd
4 Self‐efficacy 
5 PSM 

verensstämmande 6 Ö
värderingar 
R² 
R² adjusted 

 ‐.14 
  .23 
  .17 
‐ 
‐ 

   .46* 
 

.33 

.23 

  .13 
‐ 

  .21 

     . * 
  .15 
48*
‐.05 
 

  .45 
  .35 

N= 33; * p <.05; ** p<.01 
 
Multipel regressionsanalys (tabell 4) med offentligt anställda respondenter visade även 
den på signifikant resultat för modellens giltighet att predicera arbetsmotivation, F(4,28)= 
3.39, p = .022. Överensstämmelse individens och organisationens värderingar visade ett 
medelstarkt positivt samband med arbetsmotivation. Modellen kan sägas förklara 33 % 
av variansen i arbetsmotivation bland anställda inom offentlig sektor. Till skillnad från 
privat sektor visade sig modellen även vara signifikant vad gäller giltigheten att 
predicera arbetsinlevelse F(5,27) = 4.49, p = .004. Public service motivation visade ett 
medelstarkt positivt samband med arbetsinlevelse. 45 % av variansen i arbetsinlevelse 
bland anställda inom offentlig sektor kan förklaras av modellen. 
 

 
Diskussion 

 
Studiens syfte var att undersöka vilka av faktorerna specifika mål, svåra mål, betydande 
mål, self-efficacy, värdet av organisationens mål, yttre belöningar, public service 
motivation och överensstämmande värderingar som predicerar arbetsmotivation och 
arbetsinlevelse hos medarbetare inom offentlig sektor och privat sektor. Multipel 
regressionsanalys visade på olika mönster mellan privatanställda och offentligt 
anställda, både vad gäller arbetsmotivation och arbetsinlevelse.  
 
Starkast prediktor för arbetsmotivationen bland privatanställda var betydelsefulla mål. 
En upplevelse av att arbetet är viktigt och att de arbetsrelaterade målen och uppgifterna 
inte är lönlösa utan betydelsefulla visade sig predicera arbetsmotivation. Desto starkare 
känslan av att ha ett betydelsefullt arbete och arbetsrelaterade mål, ju högre var även 
arbetsmotivationen bland medarbetarna inom privat sektor. Motivationsfaktorn i det här 
fallet kan sägas vara en inre motivation, där belöningen finns i att arbeta just för att det 
upplevs som viktigt och betydelsefullt. En inre motivation härstammar från utmaningar 
som individen upplever som optimala för sin utveckling, och det är intresset för själva 
aktiviteten som bidrar till handlande (Deci & Ryan, 1985). Att ha anställda som besitter 
en inre motivation kan anses positivt för organisationen då den anses vara mer 
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bestående än den yttre motivationen. Den yttre motivationen kräver underhållning i 
form av ett samspel med omgivningen, såsom incitament eller konsekvenser (Reeve, 
2009). Dock kan den inre motivationen försvagas genom godtyckliga belöningar, men 
stärks av prestationsbaserade förväntade belöningar (Deci & Ryan, 1985). Perry och 
Wise (1990) menar att verksamhetsområdet är viktigare eller kompenserar för bristen av 
yttre belöningar för anställda inom den offentliga sektorn. De menar alltså att offentligt 
anställda skulle motiveras av att uppleva att verksamhetsområdet är betydelsefullt. 
Resultatet i den här studien tyder på att ett betydelsefullt verksamhetsområde predicerar 
motivationen för privatanställda men dock inte för de offentligt anställda. Att de 
privatanställda motiveras av betydelsefulla arbetsuppgifter tyder alltså på att själva 
arbetsuppgifterna upplevs som viktiga och kompenserar för bristen på yttre belöningar. 
 
Arbetsmotivationen hos medarbetarna inom privat sektor som deltog i studien visade sig 
även prediceras av i vilken grad den anställde upplever sina arbetsrelaterade mål som 
specifika. Desto mer specifika målen upplevs som, ju högre är alltså även 
arbetsmotivationen hos den anställde. Det här överensstämmer delvis med 
målstyrningsteorin, Latham och Locke (2006) menar att specifika och höga mål ökar 
motivationen och således även prestationen hos anställda. Nyttan med specifika mål är 
att tvetydigheten angående vilken prestation som krävs av individen försvinner (Latham 
& Locke, 2006). Därmed kan den anställde fokusera och lägga ned energi där den 
behövs, eftersom det inte finns någon osäkerhet kring vad som är den egentliga 
arbetsuppgiften. Den här undersökningen visade att specifika mål, men dock inte svåra 
mål kan predicera arbetsmotivation. Yttre belöningar som forskare (Locke & Latham, 
2002) menar ökar målengagemang och därigenom motivationen, visade inte heller på 
något signifikant samband med arbetsmotivation i just den här undersökningen. Andra 
forskare (Mento, Locke & Klein, 1992) har funnit att svåra mål har visat sig öka 
prestationer enbart då dessa associeras med mer förmånliga resultat eller yttre 
belöningar än lätta mål. Att medarbetarna i den här undersökningen till synes inte 
motiveras av varken yttre belöningar eller svåra mål, kan därför bero på avsaknad av 
yttre belöningar när svåra mål uppnås. Därför finns igen association mellan svåra mål 
och belöningar vilket bidrar till att svåra mål i sig själv inte heller fungerar som en 
motivationsfaktor. Bland de medverkande i studien, såväl medarbetare inom offentlig 
sektor som privat sektor, kan arbetsmotivationen generellt anses som hög, men 
upplevelsen av att ha tillräckliga yttre belöningar i form av lön som motsvarar 
arbetsinsatsen, erkännande, möjligheter till befordran och löneökning kan anses som 
relativt låg. Upplevelsen av tillräckliga yttre belöningar var dock något, men knappt 
märkbart högre inom offentlig sektor än inom privat sektor. Undersökningen visar med 
andra ord att trots bristen på yttre belöningar har de anställda generellt en hög 
arbetsmotivation. Att yttre belöningar inte visade sig kunna predicera arbetsmotivation i 
den här undersökningen till skillnad från tidigare forskning (bl.a. Locke & Latham, 
2002) kan tänkas bero på kulturella och strukturella skillnader. I vissa andra länder är 
belöningssystem där prestationer tydligt kopplas samman med belöningar, betydligt 
vanligare och utbrett än i Sverige. Och det kan helt enkelt vara så att de 
belöningsstukturer som behövs för att yttre belöningar i form av ekonomiska incitament 
ska fungera motivationshöjande inte finns etablerat i de organisationer som 
respondenterna arbetar inom. Avsaknad av styrningskaraktäristiska som gör att 
belöningssystem fungerar menar Perry, Mesch och Paarlberg (2006) är en möjlig orsak 
till varför yttre belöningar inte är en motivationsfaktor inom offentlig sektor, men detta 
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verkar vara fallet även inom den privata sektorn, åtminstone bland de organisationer 
som undersökningsdeltagarna tillhör. Yttre belöningar behöver även användas på rätt 
sätt för att fungera motivationshöjande, de bör vara förväntade vid en viss 
prestationsnivå, och exempelvis inte användas godtyckligt så att den inre motivationen 
urholkas (Deci & Ryan, 2002). 
 
Vad gäller offentligt anställda visade resultatet att överensstämmelse mellan individens 
och organisationens värderingar predicerade arbetsmotivation. Medarbetare inom 
offentlig sektor som upplever att organisationen representerar något viktigt och har 
värderingar som är väldigt lika de egna värderingarna har alltså generellt en högre grad 
av arbetsmotivation. Andra forskare (Perry & Wise, 1990; Wright 2007) menar att det 
är själva verksamhetsområdet och organisationens uppgift som är motivationsskapande 
för anställda inom offentlig sektor. Då värderingarna som organisationen har bör 
avspegla sig på verksamhetsområdet och det dagliga arbetet, blir även 
verksamhetsområdet i viss mån en motivationsfaktor om värderingarna är det. Detta då 
det kan diskuteras om det är möjligt att göra en tydlig uppdelning mellan 
organisationens verksamhetsområde och dess värderingar. Wright och Pandey (2006) 
menar att överensstämmelse mellan individens och organisationens värderingar 
medierar relationen mellan public service motivation och arbetstillfredsställelse. 
Studiens resultat visar att överensstämmelse inte enbart fungerar på detta vis, en 
överensstämmelse i värderingar höjer även arbetsmotivationen hos den offentligt 
anställde. Men troligt kan även vara att den här variabeln påverkar 
arbetstillfredsställelse som in sin tur påverkar arbetsmotivationen, här krävs vidare 
forskning för att utröna hur sambandet ser ut.  
 
Multipel regressionsanalys visade inte på signifikans för modellens giltighet att 
predicera arbetsinlevelse för medarbetare inom privat sektor, men däremot inom 
offentlig sektor. Public service motivation visade sig predicera arbetsinlevelse. Detta 
innebär att i ju högre utsträckning den offentligt anställde upplever att det betyder 
mycket att göra skillnad för samhället och att offentlig verksamhet är viktigt, desto 
högre är arbetsinlevelsen. Boardman och Sundquist (2009) menar att när anställda 
upplever att deras organisationer gör stor samhällsnytta så ökar engagemanget. 
Arbetsinlevelse handlar om i vilken mån arbetet upplevs ha potential att uppfylla den 
anställdes behov (Kanungo, 1979). Eftersom arbetsinlevelsen ökar tillsammans med hur 
viktigt den anställde anser det är att göra en skillnad i samhället, kan behovet hos 
medarbetarna inom offentlig sektor sägas vara just att få göra en skillnad i samhället, 
och detta behov kan potentiellt uppfyllas genom arbetet. 
 
Studiens allvarligaste begränsning är att antalet respondenter är för få i förhållande till 
antalet prediktorer. Resultaten bör därför ses på med viss försiktighet eftersom detta 
förhållande påverkar studiens validitet. Vidare forskning bör ta detta i beaktande och 
öka antalet respondenter alternativt minska antalet prediktorer. Ytterligare en svaghet i 
studien är att författaren inte själv var på plats för att dela ut och samla in enkäterna, 
detta kan ha bidragit till svar som är färgade av social önskvärdhet. Att få enkäten 
tilldelad och insamlad av sin chef eller kollega kan ha påverkat hur respondenterna 
svarade. Även om respondenten lovades anonymitet, var den anställde kanske orolig för 
att chefen skulle få reda på resultatet för varje enskild individ och ville inte framställa 
sig som alltför omotiverad. Det bör även ses kritiskt på att reliabiliteten för vissa av 
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variablerna befann sig under .60 vilket kan anses som lågt. Undersökningens 
tillförlitlighet stärks dock av att de skalor som använts är beprövande av andra forskare, 
och låga alfa-nivåer kan bero på ett lågt antal respondenter. Det bör anmärkas att 
skalorna översatts ifrån det engelska språket till det svenska, även om författaren har 
tagit hänsyn till språkliga och kulturella skillnader kan vissa oklarheter i formuleringar 
uppkommit, vilket antyddes av vissa respondenters kommentarer och svarsbortfall. 
Detta var dock inte så vanligt förekommande bland undersökningsdeltagarna att det bör 
ha påverkat resultatet nämnvärt. Vidare begränsning är undersökningens metod i form 
av enkätundersökning som gör det osäkert att uttala sig om kausalsamband, detta görs 
likväl med tidigare forskningsresultat som argument. De olika analysresultaten visade 
överlag på stora skillnader mellan R² och justerat R², vilket är vanligt när man har ett 
litet sample. Detta innebär att ett annat urval i samma storlek kan ge andra resultat. 
Intressant för vidare forskning är därför att se om resultaten replikeras i en studie med 
ett större antal respondenter. 
 
Sammanfattningsvis visade den här studien på skilda mönster vad gäller de faktorer som 
predicerar arbetsmotivation och arbetsinlevelse hos medarbetare inom privat och 
offentlig sektor. Betydelsefulla och specifika mål jämfört med överensstämmelse i 
värderingar visade sig vara prediktorer på arbetsmotivation. Public service motivation 
var prediktor för arbetsinlevelse för medarbetare inom offentlig sektor.  
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