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Sammanfattning	  
	  
Syftet med undersökningen är att få förståelse för faktorer som påverkar motivationen hos 
personalen på MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Undersökningen 
belyser dels den psykosociala arbetsmiljöns påverkan och dels ledningens betydelse för de 
anställdas motivation. I teoriavsnittet behandlas tre olika block: Motivation, Psykosocial 
arbetsmiljö och slutligen Management. Dessa tre block ligger således till grund för 
undersökningen och själva uppsatsen. För att få en djupare förståelse om ämnet har en 
kvalitativ metod valts, med intervju som datainsamlingsmetod. Studiens urval består av 
åtta medarbetare på MSB.  
 
Analysen och resultatet presenterar vårt datamaterial med hjälp av citat från våra 
intervjuutskrifter. Avsnittet redogör för de anställdas arbetskrav och egenkontroll, vikten 
av utvecklande arbetsuppgifter för motivationen, vikten av feedback och uppskattning i 
arbetet, själva arbetet som motivationsfaktor, möjligheten till delaktighet i planering och 
beslut, behovet av en kommunikativ och synlig ledning, samt relationer på arbetsplatsen.  
I den sammanfattade diskussionen redogör vi för undersökningens slutsatser där vi 
konstaterar att den psykosociala arbetsmiljön har betydelse för respondenterna på MSB, 
även om sättet den har betydelse på skiljer sig åt mellan medarbetarna. Det konstateras att 
de anställda har ett, enligt krav- och kontrollmodellen, ”aktivt arbete” och att det har 
positiv effekt på motivationen. Arbetsuppgifterna beskrivs som den viktigaste 
motivationsfaktorn och möjligheten att utvecklas i arbetet genom feedback är i sig en 
egen faktor.  Medbestämmande visar sig vara en viktig del, det är viktigt att ha möjlighet 
att påverka sin egen arbetssituation. Slutligen spelar även samarbetsformerna och goda 
relationer på arbetsplatsen en betydande roll för de anställdas motivation; de beskrivs som 
näst viktigast. Ledningen har förhållandevis stor betydelse för de anställdas motivation, 
till viss del beror det dock på i vilket led i ledningen det syftas till, då hierarkin kan 
sträcka sig högt upp i verksamheten. Högre upp i organisationen finns en gemensam tanke 
hos respondenterna om att ledningen bör vara synlig och ha en förståelse för de anställdas 
arbete. Detta anser intervjupersonerna ger motivation i arbetet. Slutligen förs en 
avslutande diskussion som behandlar utvalda delar i undersökningens slutsatser, studiens 
styrkor och svagheter, samt förslag på fortsatt forskning i ämnet.  
 
 
Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, Motivation, MSB, Ledning 
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1.	  Inledning	  
	  
I detta inledande avsnitt görs till att börja med en presentation av myndigheten MSB 
(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som vi valt att göra vår undersökning 
på. Därefter introduceras begreppen motivation och psykosocial arbetsmiljö som en 
bakgrund till vår undersökning.  Vidare redogörs för undersökningens syfte och 
frågeställningar. Slutligen beskrivs uppsatsens disposition.   

1.2	  Bakgrund	  
 
Nedan görs en presentation av myndigheten MSB samt en inledande bakgrund till 
undersökningen med hjälp av begreppen motivation och psykosocial arbetsmiljö.   

1.2.1	  Presentation	  av	  MSB	  –	  Myndigheten	  för	  Samhällsskydd	  och	  Beredskap	  
 
MSB bildades 1 januari 2009 och är en sammanslagning av tre andra myndigheter, 
närmare bestämt Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för 
psykologiskt försvar. MSB:s uppgift är att utveckla och hjälpa samhällets förmåga att 
hantera olyckor och kriser. Myndigheten hjälper samhället att förebygga händelser och ser 
till att de har beredskap när något inträffar. Sker en allvarlig olycka eller kris ger MSB 
stöd och ser samtidigt till att samhället tar lärdom av det som inträffat. MSB har således 
ansvar för frågor som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den 
utsträckning där inte någon annan myndighet har det huvudsakliga ansvaret. 
Myndighetens ansvar avser åtgärder före, under och efter en olycka eller kris. MSB 
bedriver sin verksamhet i Stockholm, Karlstad, Kristinehamn, samt Ljung. De bedriver 
även utbildning i Sandö, Revinge och Rosersberg. Totalt sett har MSB ungefär 850 
anställda (MSB 2013).  
 
MSB har en vision om ett säkrare samhälle i en värld som är föränderlig. Deras 
verksamhetsidé grundar sig i att, tillsammans med andra, utveckla individens samt 
samhällets förmåga att förebygga, hantera och ta lärdom av olyckor och kriser. Detta gör 
de bland annat med hjälp av kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övningar och så 
vidare. MSB bedriver eget operativt arbete men arbetar även i nära samarbeten med 
kommun, landsting, myndigheter, företag och andra organisationer, för att på så vis uppnå 
en ökad trygghet och säkerhet för hela samhället – både på lokal och global nivå (MSB 
2013).  
 
Myndighetens ledning består av en Generaldirektör; Överdirektör; Ekonomi- och 
planeringsdirektör; Kommunikationsdirektör; Chefsjurist; Chef för avdelningen risk- och 
sårbarhetsreducerande arbete; Chef för avdelningen utbildning, övning och beredskap; 
Biträdande avdelningschef för avdelningen utbildning, övning och beredskap; Chef för 
avdelningen samordning och insats; Chef för avdelningen utvärdering och lärande samt 
Chef för avdelningen verksamhetsstöd. På respektive enhet finns även en enhetschef 
(MSB 2013).  
 
Myndigheten är indelad i fem olika avdelningar som i sin tur är indelade i mellan fem till 
sju olika enheter. Nedan presenteras en modell över de olika avdelningarna (MSB 2013). 
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Figur 1: Organisationskarta (MSB 2013). 
	  
Vår undersökning utförs på två separata enheter på avdelningarna ”Avdelningen för 
samordning och insats” samt ”Avdelningen för utbildning, övning och beredskap” (MSB 
2013). Med avseende till de etiska grundreglerna, och framförallt med hänsyn till 
anonymiteten vill vi inte närmare gå in på vilka specifika enheter vi har varit på, då vi tror 
att den informationen kan bryta mot dessa regler. Enheterna vi valt att undersöka har 
ungefär 20 stycken anställda, vilket innebär att sannolikheten att veta vem eller vilka som 
har valt att delta i undersökningen är stor. De etiska grundreglerna beskrivs närmare under 
metodavsnittet. 
 
Studien utförs i samarbete med MSB:s personalavdelning, men viktigt att påpeka är att vi 
arbetat helt fristående med uppsatsen som sådan. MSB har således inte påverkat processen 
mer än syftet med studien; vi har fått fria händer och har själva kunnat utforma och utföra 
undersökningen såsom vi bedömt det vara lämpligt.   

1.2.2	  Motivation	  och	  Psykosocial	  arbetsmiljö	  
	  
Många utav de klassiska motivationsteorierna baseras ofta helt eller delvis på en viss typ 
av medarbetare, industriarbetaren (Hedegaard 2012, s 188). Däremot finns det undantag, 
exempelvis Herzberg (2007 refererad i Hedegaard 2012, s 188), som baserar stor del av 
sin motivationsteori på administrativ personal, ekonomianställda och ingenjörer. Dock 
baserar han dessa typer av arbeten i en kontext som på olika sätt skiljer sig från dagens 
arbetsmarknad. I och med samhällets utveckling från industrisamhället till 
kunskapssamhället har intresset ökat för att studera motivation i anknytning till en ny 
slags medarbetare. Denna typ av medarbetare har fått olika namn och kallas till exempel 
yrkesprofessionella, kunskapsarbetare och primadonnor. Gemensamt för dessa är att de är 
högspecialiserade inom sina yrken och använder på olika sätt sin kreativitet i arbetet.  
	  
Arbetsmiljön innefattar både fysiska och psykiska faktorer. Fram till början av 1970-talet 
pratades det dock endast om arbetsmiljö ur ett fysiskt perspektiv (Eriksson & Larsson 
2009, s 135). Sedan 1977 är arbetsmiljön reglerad i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 
Lagen innebär att arbetsmiljön ska anpassas efter människans psykiska och fysiska 
förutsättningar och innehåller även en eftersträvan om att den anställde ska ha möjligheter 
att påverka sin arbetssituation (Eriksson & Larsson 2009, s 135).  
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I och med den ekonomiska krisen i Sverige under 1990-talet ökade betydelsen av den 
psykosociala arbetsmiljön. Krisen medförde bland annat stora nedskärningar, som i sin tur 
gjorde att samma eller fler arbetsuppgifter skulle genomföras av ett färre antal personer, 
vilket förvärrade den psykosociala arbetsmiljön avsevärt (Eriksson & Larsson 2009, s 136 
& 154). Under högkonjunkturen på 2000-talet förbättrades de psykosociala villkoren för 
många arbetstagare, dock menar många att det idag fortfarande finns problem i den 
psykosociala arbetsmiljön som behöver åtgärdas (Eriksson & Larsson 2009, s 136).  
 
På många arbetsplatser finns det arbetstagare som inte är nöjda med sin arbetsmiljö. 
Orsakerna till detta går bland annat att finna i den psykosociala arbetsmiljön. När 
individen till exempel känner att denne har för lite att säga till om, har en dålig 
arbetsledning eller har ett arbete som är tråkigt eller enformigt, kan det i sin tur leda till 
låg arbetsmotivation och produktivitet i arbetet (Rubenowitz 2004, s 98 f).  
 
Mot denna bakgrund som introducerats ovan om MSB, motivation och psykosocial 
arbetsmiljö, presenteras nu syftet och frågeställningarna.  

1.3	  Syfte	  och	  Frågeställningar	  
 
Det övergripande syftet med studien är att få förståelse för vilken betydelse MSB:s 
psykosociala arbetsmiljö har på de anställdas motivation. Den första frågeställningen blir 
således: 
 

1. Vilken betydelse har psykosociala arbetsvillkor för de anställdas motivation?  
 
Som en ytterligare del i syftet är vi också intresserade av ledningens betydelse för de 
anställdas motivation i anknytning till den psykosociala arbetsmiljön. Ledningen är 
visserligen en del av den psykosociala arbetsmiljön och därmed även del av den första 
frågeställningen. Vi vill dock med denna frågeställning betona ledningens betydelse ur ett 
HRM-perspektiv (Human Resource Management), då den kan tänkas ha ett övervägande 
inflytande över de anställdas motivation. Vidare är MSB:s personalavdelning särskilt 
intresserade av att veta vad de kan göra för att öka och bibehålla medarbetarnas 
motivation. Till denna del av syftet följer således den andra frågeställningen:  
 

2. Vilken betydelse har ledningen för personalens motivation? 

1.4	  Disposition	  
 
Som en första del i studien redogörs för den teoretiska referensramen som är indelad i tre 
stora rubriker med tillhörande underrubriker. Inledningsvis redogörs för motivation där vi 
först presenterar vår definition av motivation samt förklarar begreppet autonom 
motivation. Efter detta beskrivs Maslows behovspyramid som följs av Herzbergs 
tvåfaktorteori. Under rubriken psykosocial arbetsmiljö definieras till att börja med 
betydelsen av begreppet. Därefter följer en redogörelse för modellerna krav- och 
kontrollmodellen och insats- och belöningsmodellen. Under den sista stora rubriken 
management redogörs för Hawthorne-experimenten, HRM-perspektivet och begreppet 
ledarskap i anknytning till motivation och HRM. Efter den teoretiska referensramen 
kommer metodavsnittet som beskriver undersökningens val av metod, urval, 
genomförande, trovärdighetsdiskussion och slutligen förs en etisk diskussion. I kapitlet 
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resultat och analys sammanförs datamaterialet. Materialet presenteras med hjälp av 
underrubrikerna: ”Arbetskrav och egenkontroll”, ”Vikten av utvecklande arbetsuppgifter 
för motivationen”, ”Vikten av feedback och uppskattning i arbetet”, ”Själva arbetet som 
motivationsfaktor”, ”Möjlighet till delaktighet i planering och beslut”, ”Behovet av en 
kommunikativ och synlig ledning” och ”Relationer på arbetsplatsen”. Sedan summeras 
resonemanget som förts i ”Resultat och analys” i en sammanfattning.  Avslutningsvis 
presenteras slutsatserna med en tillhörande diskussion. I diskussionen belyses vissa delar 
av slutsatserna, inklusive styrkor och svagheter med studien. Slutligen avslutas uppsatsen 
med ett förslag till fortsatt forskning.  
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
 
I teoriavsnittet redogörs för de begrepp, teorier och modeller som undersökningen 
förhåller sig till. Avsnittet är indelat i tre huvudrubriker: Motivation, Psykosocial 
arbetsmiljö och Management. Under den första rubriken beskrivs undersökningens 
förhållningssätt till, samt definitionen av, begreppet motivation. Därefter redogörs även 
för fenomenet autonom motivation. Efter detta beskrivs motivationsteorierna: Maslows 
behovspyramid och Herzbergs tvåfaktorteori. Nästkommande avsnitt handlar om den 
psykosociala arbetsmiljön. Till att börja med definieras begreppet för att sedan gå över i 
en redogörelse av modellerna: krav- och kontrollmodellen, samt insats- och 
belöningsmodellen. Framförallt krav- och kontrollmodellen kan anses som kärnan i den 
teoretiska referensramen. Sist presenteras huvudrubriken management som innehåller en 
redogörelse av Hawthorne-experimenten, HRM-perspektivet samt begreppet ledarskap i 
anknytning till motivation och HRM. Det sistnämnda avsnittet är av stor vikt för den 
andra frågeställningen i uppsatsen om ledningens betydelse för de anställdas motivation.  

2.1	  Motivation	  
 
”Alla inre (psykiska) processer och strukturer samt yttre faktorer som driver, aktiverar och 
motiverar handlingar” (Madsen 1987, s 27). Det finns mängder av definitioner av 
motivation. Författare som skrivit om motivation konstaterar att begreppet är mångtydigt 
och används på olika sätt (Ahl 2004, s 20). Ovan presenteras en av de många 
definitionerna, den representerar den här undersökningens förhållningssätt till begreppet. 
Intresset ligger i att få förståelse för hur yttre faktorer i form av den psykosociala 
arbetsmiljön kan påverka de anställdas inre motivation i arbetet.  
 
Många definitioner förhåller sig endast till de inre processerna och människans inre 
drivkrafter: ”De faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 
mål” (Nationalencyklopedin 2013). I den här undersökningen är det snarare intressant att 
se till de yttre faktorernas påverkan på de inre drivkrafterna och därför är inte detta 
förhållningssätt tillräckligt. Till den här undersökningen passar istället den första 
definitionen bättre då den sammanfattar och representerar det förhållningssätt som avses i 
undersökningen.  

2.1.1	  Autonom	  motivation	  
 
Fenomenet autonom motivation handlar kortfattat om att medvetet agera efter egen vilja i 
överensstämmelse med egna värderingar (Gagné & Deci 2005 refererad i Trépanier, 
Fernet & Austin 2012, s 92 ff). Även om anställda utan autonom motivation upplever att 
de kan hantera krävande aspekter i arbetet, är de inte nödvändigtvis villiga att göra det. 
Det kan också vara så att de inte anser ansträngningen vara mödan värd (Trépanier, Fernet 
& Austin 2012, s 93 f). Möjligheten till autonom motivation för arbetstagarna är därmed 
beroende av förhållandena på arbetsplatsen, den psykosociala arbetsmiljön, vilket gör 
teorin relevant för denna uppsats.   
 
De finns de som hävdar att människan agerar utifrån olika typer av motivation. Dessa 
typer skiljer sig från varandra med avseende på graden av autonomi, det vill säga i vilken 
utsträckning värdet på handlingen har internaliserats och integrerats i jaget. Handlingar 
som genomförs för den inre motivationens skull, eller för att de anses viktiga och 
värdefulla, har hög grad av autonom motivation. Autonomt motiverade medarbetare är 
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sådana som engagerar sig i sitt arbete därför att de njuter av det och/eller för att de anser 
att deras arbete är meningsfullt. Handlingar som genomförs på grund av påtryckningar 
och krav betraktas istället ha låg grad av autonom motivation. Exempel på detta kan vara 
när anställda engagerar sig sitt arbete för att tillfredsställa yttre krav eller för att undvika 
inre påfrestningar som känslor av skuld och skam (Deci & Ryan 1985, 2008 refererad i 
Trépanier, Fernet & Austin 2012, s 94 f). 
 
Autonomt motiverade anställda är utrustade att hantera arbetskrav därför att de ser sitt 
jobb som intressant och tillfredsställande. De kan se arbetskraven som utmanande istället 
för hotfulla (Skinner & Edge 2002, refererad i Trépanier, Fernet & Austin 2012, s 95). 
Sådan rationalitet resulterar i aktiva och anpassningsbara strategier för att klara av 
arbetskraven. Hos de autonomt motiverade medarbetarna minskas på så vis de negativa 
effekterna som arbetskrav kan ha på den psykiska hälsan. I kontrast till detta finns 
medarbetarna med låg grad av autonom motivation, de riskerar att se arbetskraven som 
uttömmande och hotfulla. Detta i sin tur kan resultera i en användning av passiva och 
ineffektiva copingstrategier (Skinner & Edge 2002, refererad i Trépanier, Fernet & Austin 
2012, s 95). Med Coping menas på vilket sätt arbetstagarna bemöter, viljemässigt försöker 
bemästra och anpassa sig till inre och yttre hot (Lundälv 1998, s 56). I detta sammanhang 
kan exempel på hot vara den uttömmande arbetssituationen. När människor engagerar sig 
i sitt arbete primärt för externa eller interna belöningar (till exempel lön, prestige eller 
självkänsla), visar forskning att dessa individer har en tendens att känna sig överväldigade 
av arbetskraven och det konsekventa användandet av copingstrategier. Användandet leder 
i sin tur till jobbstress eftersom det hindrar anställda från att effektivt övervinna sina 
arbetskrav (Crawford et al. 2010 refererad i Trépanier, Fernet & Austin 2012, s 95). 
 
Autonom motivation kan kopplas till Karaseks krav- och kontrollmodell (se avsnittet om 
Krav- och kontrollmodellen) som beskriver vikten av att kunna påverka sin egen 
arbetssituation. Framförallt är det hans begrepp egenkontroll som vi starkt kopplar 
samman med autonom motivation, då beskrivningen av begreppens betydelse påminner 
om varandra. Betydelsen av egenkontroll anser vi vara en viktig del i den psykosociala 
arbetsmiljön. Detta faktum bidrar därmed även till betydelsen av begreppet autonom 
motivation för den här uppsatsen.  

2.1.2	  Maslows	  behovspyramid	  
 
Vid beskrivningen av individens drivkrafter i arbetet används ofta Maslows 
behovspyramid som utgångspunkt. Till en början användes modellen inom den kliniska 
psykologin. Under 1960-talet blev den dock en mycket populär modell för 
arbetsmotivation i organisationer (Wolvén 2000, s 169). Maslow (1954 refererad i 
Wolvén 2000, s 169) menar att individens behov kan beskrivas och delas in i fem olika 
behovsnivåer (Lindmark & Önnevik 2008, s 34 och Wolvén 2000, s 169):  
 

1. Fysiologiska behovet: Detta är det mest grundläggande behovet och handlar om 
sådant som måste bli tillfredsställt för att individen överhuvudtaget ska kunna 
överleva. Exempel på detta är mat, sömn och dryck. 
 

2. Säkerhetsbehovet: När det fysiologiska behovet är så gott som uppfyllt 
aktualiseras säkerhetsbehovet. Detta steg i pyramiden handlar om människans 
behov av trygghet och säkerhet, att individen känner sig trygg och säker i den 
miljö denne befinner sig i.  
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3. Sociala behovet: Handlar om att människan har ett behov av att till exempel 

tillhöra en grupp och få umgås med människor. Det vill säga behovet av kärlek, 
vänskap och nära relationer.  
 

4. Uppskattnings- och statusbehovet: Handlar om individens behov av självkänsla, 
självrespekt och att bli respekterad av andra.  
 

5. Självförverkligandebehovet: Är det högsta behovet i pyramiden och innebär att 
människan har ett behov av att förverkliga sig själv utifrån sina egna 
förutsättningar. 

Maslow (1954 refererad i Lindmark & Önnevik 2008, s 34) menar att det är de 
otillfredsställda behoven som ökar vår motivation. När individen har uppfyllt de lägre 
behoven tar människan ett steg uppåt i pyramiden.  Befinner sig individen på en högre 
nivå, samtidigt som ett lägre behov blir hotat, förflyttas människan nedåt i pyramiden. 
Wolvén (2000, s 170) presenterar dock en kritik mot Maslow och menar att modellen inte 
fungerar internationellt, förutom i de västerländska mer utvecklade länderna. I fattigare 
länder hanteras bara de undre grundläggande stegen och det finns ingen möjlighet för 
individen att komma upp i de övre nivåerna. 
 
När Maslows behovspyramid ses ur ett HRM-perspektiv (se avsnittet om Management 
och rubriken HRM) kan lönen vara ett exempel på en faktor som påverkar individens 
fysiologiska behov. Lönen måste vara sådan att individens mest grundläggande behov kan 
tillfredsställas. Trygghet i anställningen skulle till exempel kunna vara en motsvarighet 
till trygghetsbehovet. Till trygghetsbehovet kan också faktorer som den fysiska och 
psykiska arbetsmiljön på arbetsplatsen kopplas in. Det sociala behovet ur ett HRM-
perspektiv skulle kunna vara att organisationen ser till att det finns naturliga mötesplatser 
för personalen på arbetsplatsen. Ledaren kan även försöka uppmuntra till olika former av 
teambuildning-aktiviteter för att på sätt stärka grupp- och vi-känslan på arbetsplatsen. 
Uppskattningsbehovet skulle kunna vara att ledaren genomför utvecklingssamtal för att ge 
feedback på arbetsuppgifterna. Det sista och femte behovet, skulle kunna innebära att 
ledaren förstår den anställdes behov och hur denne ska göra för att i möjlig mån 
tillfredsställa dessa behov. Lyckas ledaren med detta finns det goda chanser att få 
motiverad och tillfredsställd personal (Lindmark & Önnevik 2008, s 35 f). Dock menar 
Wolvén (2000, s 170) att om ett företag ska lyckas motivera sina anställda på detta sätt 
måste det göras med individuella hjälpmedel. Alla individer är inte på samma steg i 
behovspyramiden, vilket blir problematiskt för ledningens åtgärder.  
 
Maslows behovspyramid har blivit en av de genom tiderna mest kända 
motivationsteorierna (Hedegaard 2012, s 64) och vi anser därmed att den är en viktig 
grund i undersökningen. Ur Maslows teori har Herzbergs tvåfaktorteori vuxit fram 
(Hedegaard 2012, s 121). Hans teori fokuserar på motivationen i arbetslivet och därför är 
även den relevant för denna uppsats.   

2.1.3	  Herzbergs	  tvåfaktorteori	  
 
Herzberg (2007 refererad i Hedegaard 2012, s 137) menar att det finns fjorton faktorer 
som påverkar arbetstagarens arbetstillfredsställelse och motivation. Han skiljer dock på 
faktorerna och har därför gjort en uppdelning av å ena sidan faktorer förknippade med 
arbetstillfredsställelse (motivationsfaktorer) och å andra sidan faktorer förknippade med 
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otillfredsställelse (hygienfaktorer). Han kopplar den här tanken till människans behov och 
menar att hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna knyter samman de två 
uppsättningar behov som människan har.  
 
Hygienfaktorerna kopplas till människans djuriska behov och handlar om att undvika till 
exempel smärta, kyla, svält, törst och så vidare. Dessa behov knyts till omgivningen 
eftersom de handlar om yttre faktorer som människan själv i första hand inte kan påverka. 
Motivationsfaktorerna å andra sidan kopplas samman med människans natur; med 
människans utvecklingsbehov och hennes inbyggda önskan att prestera. Det handlar 
framförallt om inre faktorer och kopplas i första hand samman med själva arbetet. 
 
Tabell 1: Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer (egen tabell) 
 
Hygienfaktorer: Motivationsfaktorer: 
Företagspolitik Prestation 
Ledning Bekräftelse 
Lön Själva arbetet 
Interpersonella relationer Ansvar 
Arbetsförhållanden Befordran 
Utvecklingsmöjligheter  
Privata faktorer  
Status  
Anställningstrygghet  
 
Hedegaard (2012, s 138) beskriver att Herzbergs tanke var att förhindra friska människor 
från att bli psykiskt sjuka. Hygien förebygger sjukdomar och samma tankesätt ligger 
bakom hygienfaktorerna. Genom att se till att medarbetarnas hygienfaktorer är 
tillfredsställda kan vissa beteenden förebyggas. Exempel på ”hälsorisker” kan vara 
bristande motivation eller missnöje hos de anställda. Tyvärr har inte hygienfaktorerna 
annat än en förebyggande funktion och vid väl uppfyllda faktorer är medarbetarna 
fortfarande inte nöjda, dock inte heller missnöjda.  
 
Herzberg (2007 refererad i Hedegaard 2012, s 139) menar att själva arbetet (se tabell 1) är 
det huvudsakliga området för självförverkligande och därmed ska det räknas som en 
motivationsfaktor. Dock finns många arbeten av mer rutinartat slag där möjligheten för 
självförverkligande är ytterst liten. I sådana arbeten blir hygienfaktorerna ännu viktigare 
och används för att göra arbetet mer drägligt för de anställda. Hygienfaktorerna kan dock 
aldrig ge samma resultat som motivationsfaktorerna kan. De har en högre status då ju 
högre motivationsfaktorerna är i ett arbete desto mer tolererande är de anställda mot 
avsaknaden av hygienfaktorer. Wolvén (2000, s 172 f) presenterar här en kritik mot 
Herzberg och menar att hans teori inte kan ha universell karaktär, att 
motivationsfaktorerna istället är kulturellt betingade. Dessa skillnader menar han kan 
finnas länder emellan, men även mellan organisationer i samma land. Företags 
organisationskulturer kan ha betydande olikheter som inte alls stämmer överens med 
Herzbergs uppdelning av faktorernas innehåll. 
 
Herzberg (2007 refererad i Hedegaard 2012, s 140) betonar vikten av att inte misstolka 
hans teori och se på hygienfaktorerna som motivationsfaktorer. Även om produktionen 
eller arbetstillfredsställelsen ökar betyder inte det att de anställda är reellt motiverade. För 
att illustrera detta gör Hedegaard (2012, s 140) en koppling till dagens sjuksköterskor som 
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lämnar landstinget för privata mottagningar. På privata mottagningar får de högre lön för 
samma arbete som de gjorde innan. Detta ökar i sig inte sjuksköterskornas motivation till 
själva arbetet, men det fungerar som en kompensation – som en hygienfaktor – i brist på 
motivationsfaktorer. Herzberg (2007 refererad i Hedegaard 2012, s 140) betonar därmed 
vikten av att skilja hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna åt. Hedegaard (2012, s 
145) framför här en allmän kritik som givits mot Herzbergs forskning som menar att 
generaliserbarheten av de faktorer som anses vara hygienfaktorer respektive 
motivationsfaktorer kan ifrågasättas. Rimligen går det att säga att det finns vissa 
gemensamma drag hos individen gällande motivation. Kritikerna menar dock att 
motivationen till viss del är individuellt styrd och därför ligger det nära till hands att tro 
att det finns individuella skillnader. Att därför som Herzberg strikt räkna upp att vissa 
faktorer ska tillhöra det ena, eller det andra, känns aningen övermodigt. 
 
Ur ett HRM perspektiv (se avsnitt om Management och rubriken HRM) är det, för 
hygienfaktorernas skull, viktigt att arbeta med företagspolitiken, relationerna på 
arbetsplatsen, se över anställningsvillkor och arbetsbeskrivningar, ha 
ledarskapsutbildningar, utveckla organisationen till en attraktiv arbetsgivare, samt 
utveckla belöningssystem. För motivationsfaktorernas skull är det även viktigt att ha 
utvecklingssamtal, ge regelbunden feedback, låta anställda vara delaktiga i beslut och 
planering, arbeta med karriärplanering, individualisera arbetsuppgifterna, utveckla system 
för värdering av prestationer och tillhandahålla utbildnings- och utvecklingsinsatser 
utifrån individen (Lindmark & Önnevik 2008, s 37). 
 
Vi menar att Herzberg utgör, precis som Maslow, en viktig grundsten bland de många 
motivationsteorier som finns idag. Hans teori har växt fram ur Maslows och därför är det 
även naturligt och betydande att redogöra för resultatet av hans forskning (Hedegaard 
2012, s 121). Herzberg (2007 refererad i Hedegaard 2012, s 188) presenterar dessutom en 
teori som baseras på hur motivation förhåller sig till arbetslivet och blir därmed ännu mer 
relevant för undersökningen. Med det sagt avslutas det första blocket och går nu över i 
avsnittet om den psykosociala arbetsmiljön.   

2.2	  Psykosocial	  arbetsmiljö	  
	  
I det här avsnittet förklaras undersökningens förhållningssätt till den psykosociala 
arbetsmiljön. För att förstå begreppet psykosocial arbetsmiljö redogörs först för 
arbetsmiljön som sådan för att sedan gå över i en skildring av förståelsen för själva 
begreppet. Därpå presenteras modellerna krav- och kontrollmodellen och insats- och 
belöningsmodellen som undersökningen till stor del förhåller sig till. Framförallt krav- 
och kontrollmodellen utgör en tyngre del i uppsatsen och är en viktig grundsten i 
datainsamlingen.  

2.2.1	  Undersökningens	  förhållningssätt	  till	  psykosocial	  arbetsmiljö	  
 
För att få förståelse för den psykosociala arbetsmiljön är det viktigt att ge bakgrund till 
begreppet. Arbetsmiljön är alla de faktorer som omfattar individen och dennes arbete 
(Lennerlöf 1981 refererad i Eriksson & Larsson 2009, s 135).  Arbetsmiljön handlar både 
om fysiska och psykosociala faktorer, men även om tekniska och kemiska faktorer 
(Eriksson & Larsson 2009, s 135). Fram till början av 1970-talet pratades det endast om 
arbetsmiljöfrågor ur ett fysiskt perspektiv. Utvecklingen av arbetsmiljöbegreppet i 
Sverige handlar till en början om ett tekniskt arbetarskydd och vidare till att innefatta 
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arbetslivsfrågor. Detta utvecklades sedan till att handla om 
belastningsskadeproblematiken, vilket slutligen ledde till dagens intresse för 
arbetsorganisationens betydelse gällande psykiska problem som till exempel stress och 
utbrändhet (Eriksson & Larsson 2009, s 135). Den omfattande betydelsen av begreppet 
arbetsmiljö beskrivs i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) som menar att arbetsmiljö ska 
anpassas efter människans psykiska och fysiska förutsättningar, samt ska eftersträva att 
arbetstagaren själv ska kunna påverka sin arbetssituation. 
 
Den psykosociala arbetsmiljön spelar en betydande roll både i undersökningens syfte och 
frågeställningar, därför är det också av stor vikt att redogöra för begreppet. Den 
psykosociala arbetsmiljön är ett brett begrepp med flera olika definitioner. I den här 
undersökningen har vi valt att förhålla oss till Epplers och Nelanders (1981, s 7 ff) syn på 
begreppet. De menar att den psykosociala arbetsmiljön kan delas upp i kategorierna: 
arbetsinnehåll, arbetsorganisation och samarbetsformer. Arbetetsinnehåll behandlar bland 
annat hur arbetsuppgifterna planeras och utförs, arbetstagarens upplevda mening, samt 
möjligheter till personlig utveckling. Arbetsorganisationen syftar bland annat till 
arbetsplatsens formella och informella struktur, övergripande planering och 
arbetstidsförläggning, utformning av chefsroller, medbestämmande, samt tidsplanering av 
arbetsuppgifter. Samarbetsformerna avser samtliga relationer på arbetsplatsen, exempelvis 
mellan individ och arbetsgrupp, samt arbetsgrupp och arbetsorganisation. Kategorin 
arbetsorganisation är väldigt bred och innefattar många olika delar. I och med studiens 
andra frågeställning om ledningen har vi valt att tona ner arbetsorganisationens olika 
komponenter för att förhålla oss till de delar av kategorin som innefattar ledningens 
påverkan på de anställdas arbetsvillkor. 
 
Innan vi beslutade oss för att använda oss av ovanstående definition av psykosocial 
arbetsmiljö var vi inne på Eriksson och Larssons (2002, s 133) förhållningssätt: ”Den 
psykosociala arbetsmiljön inkluderar arbetets alla sociala relationer (dvs. de kontakter 
man har med arbetskamrater, chefer och kunder/klienter), arbetets innehåll (vad man har 
för arbetsuppgifter) och organisering (om man t.ex. arbetar ensam eller tillsammans med 
andra)” (Eriksson & Larsson 2002, s 133). Dock saknar vi här ledningen som en del av 
den psykosociala arbetsmiljön, vilket blir avgörande i vårt val av förhållningssätt. Vi 
anser därmed inte att den här definitionen är tillräcklig med avseende till studiens syfte. 
 
Den psykosociala utvecklingen av arbetsmiljön har genomgått stora förändringar i Sverige 
under de senaste decennierna. I början av 1990-talet pågick en ekonomisk kris som 
påverkade både offentliga och privata verksamheter. Förändringarna skedde i form av till 
exempel neddragningar, besparingar och omorganiseringar. Detta i sin tur gjorde även att 
arbetsmiljön försämrades, vilket resulterade i ohälsa och besvär (Eriksson & Larsson 
2009, s 136). Högkonjunkturen under 2000-talet har bidragit till en förbättrad arbetsmiljö, 
dock finns det idag fortfarande stora arbetsmiljöproblem (Eriksson & Larsson 2009, s 
136). De som arbetar inom offentlig sektor uppger till exempel ökad stress och högre krav 
samt minskade grader av frihet i arbetet (Gellerstedt 2008 refererad i Eriksson & Larsson 
2009, s 136).   
 
På många arbetsplatser finns det anställda som inte är nöjda med sin arbetsmiljö. 
Orsakerna till detta finns bland annat i den psykosociala arbetsmiljön. Den anställde kan 
till exempel uppleva att den psykosociala arbetsmiljön är bristfällig genom att 
medarbetaren upplever sig ha för lite att säga till om, har en dålig arbetsledning, tycker att 
arbetet är tråkigt eller enformigt, inte upplever någon positiv arbetsgemenskap, eller att 
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arbetskraven är för höga. Detta kan i sin tur leda till negativa effekter i form av till 
exempel låg arbetsmotivation och produktivitet (Rubenowitz 2004, s 98 f).  
 
Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för individen i arbetet. Vi tror dessutom att den 
påverkar dennes motivation på arbetsplatsen. Nedan redogörs för Karaseks	   krav- och 
kontrollmodell som till stor del kan kopplas samman med den psykosociala arbetsmiljöns 
olika delar. Modellen sammanbinder arbetsglädje med möjligheten till egenkontroll och 
graden av arbetskrav i arbetet och beskriver hur det både kan främja och förvärra 
arbetssituationen, med avseende till arbetstagarens motivation i arbetet.  

2.2.2	  Krav-‐	  och	  kontrollmodellen	  
 
Karasek (1979 refererad i Eriksson & Larsson 2009, s 143 f) har sammanställt en modell 
som beskriver olika typer av arbete. Modellen baseras på tanken att reaktioner på 
arbetsvillkor påverkas av de krav som arbetet ställer på den enskilde anställde. Det gäller 
även de möjligheter den anställde själv har att kunna kontrollera sitt eget arbete. Karaseks 
modell kombinerar höga och låga arbetskrav med hög och låg egenkontroll. Utifrån detta 
skapar han fyra olika typer av arbeten i modellen: aktiva arbeten, passiva arbeten, 
högstressarbeten och lågstressarbeten (se figur 2). Modellen innehåller även en 
stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal. Senare läggs även en tredje dimension till, 
socialt stöd, vilket redogörs för nedan. 
 
Karasek (1979 refererad i Eriksson & Larsson 2009, s 145) delar upp egenkontroll i två 
olika delar. Den första delen handlar om arbetets kvalifikationsgrad och den andra handlar 
om den anställdes möjligheter att fatta beslut. Kvalifikationsgraden handlar om huruvida 
individen lär sig nya saker och på vilket sätt denne kan utnyttja kvalifikationerna i arbetet. 
Beslutsmöjligheterna handlar om i vilken utsträckning arbetet tillåter individen att själv 
kunna avgöra hur det egna arbetet ska utföras.  
 
För att en individ ska kunna utföra sitt arbete ställs det så kallade arbetskrav på individen. 
Det handlar dels om fysiska krav, vilket innebär den fysiska ansträngning som behövs för 
att genomföra arbetet. Exempel på fysiska arbetskrav kan vara att den anställde utsätter 
sig för risker i samband med farliga arbetsmaterial, arbetsmetoder, bränder, kemikalier 
eller luftföroreningar. Det handlar också om psykiska arbetskrav, vilket innebär att arbetet 
kan vara väldigt omfattade vilket gör att det inte finns tillräckligt med tid för att utföra 
arbetsuppgifterna (Eriksson & Larsson 2009, s 145). Det är de psykiska arbetskraven som 
den här undersökningen avser att studera.  

Modellens	  olika	  typer	  av	  arbeten	  
 
Högstressarbeten är arbeten som har höga arbetskrav och låg egenkontroll och kan leda 
till psykiska påfrestningar, till exempel trötthet, ångest och depression (Karasek & 
Theorell 1990, s 31 f). Ett exempel på högstressarbete är arbeten som sker på löpande 
band. Dessa arbeten innehåller ofta olika typer av arbetsmässiga begränsningar, till 
exempel att successivt öka arbetsuppgifternas takt. Detta är inte bara känslomässigt 
uppväckande hos de anställda, utan leder även till känslor som hopplöshet, stress och 
negativitet. Det kan i sin tur resultera i ett aggressivt beteende eller att individen blir 
tillbakadragen (Terkel 1972 refererad i Karasek & Theorell 1990, s 33). Andra exempel 
på högstressarbeten är kypare, textilarbetare och vissa typer av serviceyrken (Whyte 1948, 
Kerckhoff & Back 1968 refererad i Karasek & Theorell 1990, s 33). Vissa faktorer, som 
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till exempel att göra klart en arbetsuppgift, ha en fikarast eller rökpaus, kan minska en del 
av stressen och spänningen i ett högstressarbete (Ceikszentmihaly 1975 refererad i 
Karasek & Theorell 1990, s 34).  
 
Aktiva arbeten, till exempel professionsarbete, är exempel på arbeten som har hög 
egenkontroll och höga arbetskrav. I ett sådant arbete är individen högpresterande, utan att 
denne upplever höga nivåer av stress (Karasek & Thorell 1990, s 35). Exempel på 
professionsarbete är specialistläkare, bergsklättrare (Csikszentmihalyi 1975 refererad i 
Karasek & Theorell 1990, s 35) och professionella basketspelare (Russell & Branch 1979 
refererad i Karasek & Theorell 1990, s 35). I ett arbete där individen upplever hög 
egenkontroll och höga arbetskrav ligger friheten i att försöka utnyttja sin kompetens på 
olika sätt (Karasek & Theorell 1990, s 35).  Karasek och Theorell (1990, s 35) tror att 
aktiva arbeten leder till utveckling och lärande, vilket i sin tur leder till hög produktivitet i 
arbetet.  
 
Lågstressarbeten är arbeten med hög egenkontroll och låga arbetskrav. Ett sådant arbete 
låter nästintill idyllisk och karaktäriseras av vissa typer av arbeten såsom till exempel 
yrket reparatör (Karasek & Theorell 1990, s 36). Inom ett lågstressarbete tror Karasek och 
Theorell (1990, s 36) att det finns låga grader av stress och låg risk för sjukdomar. Detta 
på grund av att handlingsutrymmet i arbetet är optimalt och arbetet medför inte heller 
några särskilda utmaningar. Många anställda med ett lågstressarbete är mycket gladare 
och hälsosammare än andra individer med andra typer av arbeten. Detta arbetssätt kan 
tänkas vara lösningen för att generellt sett minska stressen i arbetslivet. 
 
Arbeten med låga arbetskrav och låg egenkontroll kallar Karasek och Theorell (1990, s 
37) för passiva arbeten. Ett sådant arbete kan leda till att kompetensen så småningom 
tynar bort. Den låga graden av inlärning och förlusten av kompetensen anses även leda till 
mindre fritid och engagemang utanför arbetet (Goiten & Seashore 1980, Karasek 1976, 
1978 refererad i Karasek & Theorell 1990, s 37). Det kan även förekomma att förlusten av 
kompetens, bristen på arbetsrelaterade utmaningar och arbetsmiljömässiga begräsningar 
leder till minskad produktivitet. Arbetsuppgifterna blir omotiverade och individen tappar 
därför arbetsmotivationen helt (Karasek & Theorell 1990, s 37 f).  

Aktivitetsdiagonal	  och	  stressdiagonal	  
 
I sina studier har Karasek (1979 refererad i Eriksson & Larsson 2009, s 144) kommit fram 
till att om ett arbete befinner sig långt ut på aktivitetsdiagonalen är arbetet mer attraktivt 
för de anställda. De aktiva arbetena är intressanta, stimulerade och utvecklande. Befinner 
sig däremot arbetet långt ut på stressdiagonalen, är risken större för ohälsa och 
arbetsrelaterad stress hos de anställda (Eriksson & Larsson 2009, s 144). 
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Figur 2: Krav- och kontrollmodellen (Eriksson & Larsson 2009, s 144) 
 
Karaseks modell knyter samman motivation i arbetet med delar av den psykosociala 
arbetsmiljön. Modellen är av stor vikt för vår undersökning eftersom den belyser det vi 
avser att undersöka, både ur motivationssynpunkt och i anknytning till den psykosociala 
arbetsmiljön. Nedan redogörs även för Johnsons senare tillägg i modellen. Han belyser 
betydelsen av socialt stöd i arbetet, vilket vi anser ytterligare knyter den psykosociala 
arbetsmiljön till krav- och kontrollmodellen.  

Karaseks	  senare	  tillägg	  -‐	  socialt	  stöd	  
 
Sedan genomförandet av Hawthorne-experimentet (se avsnittet om Management och 
rubriken om Hawthorne-experimenten) under 1920-talet har det blivit tydligare att sociala 
relationer med kollegor och chefer påverkar produktiviteten i arbetet. Undersökningar har 
även visat att chefens stöd är väldigt viktigt när det gäller arbetstillfredsställelse och 
arbetsrelaterad stress. Även sociala interaktioner visar sig vara betydande när det gäller 
anställdas hälsa och beteende i arbetet (Karasek & Theorell 1990, s 68 f). Karasek och 
Theorell (1990, s 69) menar därför att de måste utöka den ursprungliga modellen genom 
att anamma Johnsons tredje dimension, socialt stöd.  
 
Socialt stöd som en vidareutveckling av krav- och kontrollmodellen kommer från Johnson 
(1986, 1991 refererad i Eriksson & Larsson 2009, s 144). Han menar att om det finns 
socialt stöd i arbetet är arbetet kollektivt. Finns det istället låg grad av socialt stöd eller 
inget stöd alls är arbetet isolerat. En undersökning som Johnson (1986 refererad i 
Eriksson & Larsson 2009, s144 och Karasek & Theorell 1990, s 69) har utfört visar att 
socialt stöd i arbetet kan ha betydelse för individen. Han menar att socialt stöd dels 
fungerar som ett grundläggande behov av gruppkänsla och umgänge och dels fungerar 
som en buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll. Modellen utvecklas därför 
och tillför åtta nya typer av arbeten, dessa är: kollektiva högstress-, passiva, aktiva och 
lågstressarbete samt isolerade högstress-, passiva, aktiva och lågstressarbete (se figur 3) 
(Eriksson & Larsson 2009, s 144).  
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Figur 3: Krav- och kontrollmodellen med socialt stöd (Eriksson & Larsson 2009, s 145) 
 

Socialt	  stöd	  och	  hälsa	  
 
Choi och Östergren m.fl. (2010, s 78) kritiserar Karaseks senare tillägg ”Socialt stöd” och 
menar att det inte finns någon specifik teori kring huruvida det existerar någon koppling 
mellan egenkontroll, socialt stöd och hälsofaktorer. De menar att krav- och 
kontrollmodellen enbart fokuserar på kopplingen mellan hur socialt stöd och 
arbetsrelaterad stress kan leda till hälsorisker. Choi och Östergren m.fl. (2010, s 78) 
menar att det i sin tur gör att sambandet mellan egenkontroll och socialt stöd, samt 
sambandet mellan arbetskrav, socialt stöd och hälsorisker inte får tillräckligt mycket fokus 
i krav- och kontrollmodellen.  
 
Enligt Choi och Östergren m.fl. (2010, s 77) finns det väldigt lite forskning som handlar 
om förhållandet mellan egenkontroll och socialt stöd i arbetet. De få studier som har 
gjorts visar att negativa psykologiska egenskaper i arbetet såsom låg egenkontroll, höga 
arbetskrav och låg grad av socialt stöd i arbetet är riskfaktorer för psykisk ohälsa 
(Bültmann et al. 2002, Marchand et al. 2005, Niedhammer et al. 1998, Stansfeld et al 
1998, 1999, Wang & Pattern 2004 refererad Choi & Östergren m.fl. 2010, s 77 f). Studier 
har även visat att det finns ett samband mellan egenkontroll, socialt stöd, hjärt- och 
kärlsjukdomar, samt låg arbetstillfredsställelse när arbetskraven är låga (Johnson & Hall 
1988, Landsbergis et al. 1992 refererad i Choi & Östergren m.fl. 2010, s 78).  
 
Choi och Östergren m.fl. (2010, s 77) studie visar däremot att det finns ett samband 
mellan låg egenkontroll, socialt stöd och psykisk ohälsa. Deras studie visar även att 
socialt stöd är positivt relaterat till egenkontroll men negativt associerat med arbetskrav 
för både män och kvinnor. Psykiska påfrestningar är som mest påtagliga för män och 
kvinnor med låg egenkontroll och lågt socialt stöd; och tvärtom, minst påtagliga vid hög 
egenkontroll och högt socialt stöd.  
 
Krav- och kontrollmodellen kritiseras även av Siegrist (1996, s 29). Han menar att 
modellen lämnar forskare med några obesvarade frågor. En viktig fråga är till exempel 
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hur exponering av höga arbetskrav tillsammans med låg kontroll i arbetet kan framkalla 
kronisk stress. Han anser även att Karasek inte tydliggör någon riktig definition av 
begreppet kontroll, att förklaringen är otillräcklig och bör förtydligas. Siegrist (1996, s 29 
f) har tagit fram en helt egen modell, den så kallade insats- och belöningsmodellen, som 
presenteras nedan.  

2.2.3	  Insats-‐	  och	  belöningsmodellen	  
 
Utifrån bland annat Karaseks krav- och kontrollmodell har Siegrist (1996, s 29 f) 
utvecklat sin egen insats- och belöningsmodell. Viktigt att poängtera är att den inte är en 
förlängning av krav- och kontrollmodellen, utan en helt egen modell som står för sig 
själv. Modellen fokuserar på belöning i kontrast till Karaseks fokus på kontroll. 
Yrkesrollen är av stor betydelse för individens självförtroende och självförmåga. Siegrist 
(1996, s 29 f) menar att arbetet erbjuder särskilda möjligheter för individen i form av 
känslor av att kunna bidra och prestera, bli belönad eller uppskattad, samt tillhöra en 
betydande grupp (till exempel arbetsstyrkan). Dessa fördelaktiga effekter av yrkesrollen 
är dock beroende av en grundläggande förutsättning av ömsesidighet i arbetet. När 
anställda gör insatser i arbetet ska också ett utbyte ske i form av belöningar från 
arbetsgivarens sida. Dessa belöningar kan bestå av pengar, självkänsla och 
”statuskontroll”. Insats- och belöningsmodellen hävdar att brister i detta utbyte leder till 
ett tillstånd av känslomässig stress hos arbetstagaren. Kommande stycken redogör för 
begreppet ”statuskontroll” samt förklarar själva modellen vidare. 
 
Statuskontroll innebär kontroll över arbetssituationen, över till exempel karriärmöjligheter 
och jobbsäkerhet. För de flesta betyder yrkesrollen väldigt mycket. Ett hot mot 
kontinuiteten i yrkesrollen, exempelvis hot om uppsägning, kan därför antas producera 
ihållande känslomässig stress. Emellertid kan även liknande tillstånd avläsas i arbeten där 
individen utsätts för organisationsförändringar, degradering i arbetet, eller en utebliven 
befordran. I dessa förhållanden, som innebär låg statuskontroll i kombination med höga 
insatser i yrkeslivet, saknas den grundande jämvikten som borde finnas mellan insats och 
belöning. Att ha ett krävande, instabilt men högpresterande arbete utan erbjudan om 
befordran är därför ett exempel på ett särskilt stressfullt arbetssammanhang (Siegrist 
1996, s 30).  
 
När det gäller begreppet statuskontroll menar Siegrist (1996, s 30) att två viktiga 
skillnader mellan insats- och belöningsmodellen, samt krav- och kontrollmodellen måste 
noteras. Han menar att statuskontroll är mer kostsamt för individen att hantera i 
jämförelse med den egenkontroll som åsyftas i krav- och kontrollmodellen. Det beror på 
att det senare tillståndet involverar färre fundamentala hot (som exempelvis degradering 
eller utebliven befodran). Betoningen på statuskontroll speglar också den växande 
betydelsen av fragmenterade jobbkarriärer, av jobbinstabilitet, uppsägningar och 
påtvingad yrkesmässig rörlighet. Under dessa förhållanden kan arbetskraftens oro över 
statuskontroll i viss utsträckning försumma stressen över kontrollen som avses i krav- och 
kontrollmodellen (Siegrist 1996, s 30).  
 
Siegrist (1996, s 30) beskriver tre dimensioner av arbetsrelaterad tillfredsställelse i 
anknytning till sin modell: pengar, uppskattning, samt statuskontroll (se figur 4). I arbeten 
med hög insats men en avsaknad av dessa belöningar är det därför sannolikt att villkoren 
framkallar återkommande känslor av hot, ilska eller depression. Siegrist (1996, s 30) 
definierar också två källor, en yttre och en inre, för hög insats (se figur 4). Den yttre 
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källan relateras framförallt till jobbkraven och den inre till motivationen hos arbetstagaren 
i en krävande situation (kritisk coping och behov av kontroll). Det är troligt att personer 
med stort behov av kontroll spenderar höga inre kostnader för att mobilisera sin energi 
och sitt jobbengagemang även under förhållanden med låg belöning. För att kunna göra en 
relevant analys av ”hög insats” krävs information om både den inre och yttre källan 
bakom insatsen.   

 
 
 
Figur 4: Insats- och belöningsmodellen med utgångspunkt i Siegrist modell (1996, s 30) 
(egen modell) 
 
 
Siegrist (1996, s 31) ställer frågan varför vi engagerar oss i dessa ogynnsamma 
kompromisser i arbetslivet. Det finns de som hävdar att denna obalans kan undvikas; att 
reducerade förväntningar på individen kan minimera dennes ansträngningar. Detta är dock 
han tveksam till då han menar att detta synsätt inte tar hänsyn till de sociala begränsningar 
individer måste ta med i beräkningen, i synnerlighet de förknippade med låg 
statuskontroll. En arbetare som har svårt att få ett annat jobb kommer inte att minska sin 
insats även om belöningen är låg. 
 

Senare	  tillägg	  –	  ”Overcomittment”	  
 
Siegrist modell har utvecklats över tid och vissa delar har blivit utbytta. Den inre insatsen 
”behov av kontroll” har istället fått namnet “overcommitment” och statuskontroll har 
blivit “Säkerhet/karriärmöjligheter” (se figur 5). Den mest genomgripande förändringen 
av modellen innefattar rollen av “overcommitment”. I den första modellen är 
“overcommitment” en del av “insats”. Detta för att starkt “overcommitted” 
(överengagerade) anställda underskattar krävande situationer likväl som de överskattar sin 
egen kapacitet. De tenderar att investera för stora ansträngningar i arbetet. Av denna 
anledning är mängden investerade insatser beroende av både yttre och inre krav i enlighet 
med modellen. Förändringen innebär alltså att “overcommitment” nu ses som ett 
självständigt begrepp. Eftersom begreppet påverkar både individens höga insatser och 
låga belöningar påverkar det också indirekt medarbetarens hälsa. “Overcommitment” tros 
även ha direkt effekt på medarbetarnas hälsa eftersom ett sådant beteende kan tänkas bli 
uttömmande i det långa loppet (Vegchel, Jonge, Bosma, Schaufeli 2005, s 1118 f). 
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Figur 5: Den utvecklade insats- och belöningsmodellen med utgångspunkt i Siegrist 
modell (Vegchel, Jonge, Bosma, Schaufeli 2005, s 1119) 
 
Siegrist modell har vuxit fram ur Karaseks krav- och kontrollmodell och kan därmed ses 
som en utveckling av den betydelse arbetsförhållandena har för individen. Siegrist (1996, 
29 f) poängterar även vikten av att ha balans mellan insatsen som görs i arbetet, de 
arbetskrav som finns, och den belöning som insatsen genererar. Insats- och 
belöningsmodellen är en intressant utveckling av Karaseks tankar och därför anser vi att 
den kan tillföra undersökningen en bredare förståelse för arbetsförhållandenas betydelse 
för individen. Detta får avsluta det andra blocket och vi går nu över i det sista avsnittet om 
management.    

2.3	  Management	  
 
I detta avsnitt presenteras Hawthorne-experimenten, HRM-perspektivet, samt Ledarskap i 
anknytning till motivation och HRM. Hawthorne-experimenten bygger på tanken om att 
det är betydelsefullt för verksamhetens produktion att de anställda blir sedda och erkända 
i arbetet. Ur dessa experiment har sedan bland annat HRM-perspektivet vuxit fram. 
Avsnittet om ledarskap beskrivs framförallt mot bakgrund av den andra frågeställningen 
som behandlar ledningens betydelse för de anställdas motivation.  

2.3.1	  Hawthorne-‐experimenten	  
 
Under början av 1900-talet görs experiment på en av West Electrics fabriker, 
Hawthornfabriken. Syftet är att undersöka vilka arbetsbetingelser som generar störst 
effektivitet och produktivitet i fabriken (Hedegaard 2012, s 51). Allt börjar med ett 
belysningsförsök som utförs innan de riktiga experimenten kom igång. Syftet med 
försöket är att visa på att ökad belysning kan ha positiv inverkan på produktiviteten. I 
försöken används en försöksgrupp och en kontrollgrupp som jämförs med varandra. 
Experimentet visar att produktiviteten stegrar konstant hos försöksgruppen oavsett hur 
mycket belysningen ökar eller minskar. Även produktiviteten hos kontrollgruppen ökar 
under experimentet, trots att ljuset hos dem är oförändrat under hela försöket. Det är dessa 
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resultat som är startskottet för en rad experiment som sedan kommer att kallas 
Hawthorne-experimenten (Hedegaard 2012, s 52 f).  
 
En rad observationer görs och det mest kända av dem blev ”The T-Room”. Här undersöks 
sex kvinnors produktivitet i arbetet. Genom att införa ackordslön, förändra längden på 
raster, servera gratis te och så vidare, vill forskarna undersöka hur olika fysiska 
arbetsförhållanden påverkar produktiviteten i arbetet. Det forskarna såg var att oavsett 
vilken förändring som gjordes ökade produktiviteten hos de anställda. Tidigare har 
kvinnorna suttit bland hundra andra arbetare i en stor lokal. Nu arbetar de istället 
tillsammans och hade en ständig dialog med både arbetsledare och forskare under 
försökets gång. Kvinnorna får en annan status och arbetar som ett team (Hedegaard 2012, 
s 53 f).  
 
Forskarna studerar även de informella sociala relationernas betydelse. Studien visar att 
informella normer styr produktionen i förvånansvärt hög grad. Det finns ett officiellt 
produktionsmål för dagen som består av ett antal enheter. Dock finns det även ett 
inofficiellt mål bestående av en lägre siffra. Detta medför att arbetarna slutar att arbeta när 
de kommer upp i den inofficiella siffran, trots att det är arbetstid kvar. De som fortsätter 
att arbeta sanktioneras dessutom av kollektivet. Även arbetsledaren accepterar till synes 
dessa normer och kan till exempel uppmana en arbetare som producerat mer än det 
inofficiella målet att gömma en del av produktionen för att nästa dag ge det till en kollega 
som inte producerat lika mycket (Hedegaard 2012, s 57 f).  
 
Hedegaard (2012, s 58 f) beskriver att Hawthorne-experimenten idag ligger till grund för 
många teorier, framförallt kopplat till Human Relations-skolan som i sin tur ligger till 
grund för HRM (se rubriken nedan). Experimenten visar att en mer demokratisk och 
”vänlig” ledarstil har positiv effekt på arbetarnas motivation i kontrast till en diktatorisk 
(Scheuer 1999 refererad i Hedegaard 2012, s 58). En annan väldigt viktig del av resultatet 
är vikten av den informella organisationen och betydelsen av arbetets sociala normer. 
Hawthorne-experimenten ligger även till grund för ett nytt perspektiv, där fokus har 
skiftat från ekonomiska motiv till den informella organisationen och arbetsgruppen som 
social konstellation. Arbetaren är inte rationell, utan en högst social varelse med ett behov 
av att känna tillhörighet. Hawthorne-experimenten är därmed en viktig grund till de 
motivationsteorier som presenterats i avsnittet om motivation. Experimenten fick även 
betydelsefulla genombrott för den psykosociala arbetsmiljön, då de visade att faktorer 
såsom kollegor och en närvarande ledning har betydelse för de anställdas motivation 
(Hedegaard 2012, s 58 f).  

	  2.3.2	  Human	  Resource	  Management	  (HRM)	  
 
Under 1900-talet växer Human Relations-skolan fram. Begrepp som motivation och 
stimulans anses vara viktiga för att skapa en bra arbetsprestation. Utifrån Mayos (1946 
refererad i Lindmark & Önnevik 2008, s 21) tankar om Human Relations, utvecklas sedan 
vad vi idag kallar för HRM. Under 1980-talet och de följande årtiondena får HRM-
begreppet stor genomslagskraft. Detta tros bero på att arbetsplatserna förändras till att ha 
ett mer kunskapsbaserat arbetssätt. Det växer även fram en medvetenhet om att de 
anställda är ett verktyg i skapandet av en konkurrenskraftig organisation (Lindmark & 
Önnevik 2008, s 21). Med andra ord går det inte att se personalen som en robot, som rent 
mekaniskt ska utföra arbetet. Istället växer det fram en förståelse för att medarbetarnas 
agerande och beteende påverkas av bland annat olika typer av belöningar, gruppens 
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normer, samt ledarskap (Lindmark & Önnevik 2008, s 22). Bratton och Gold (2003, s 3 
refererad i Lindmark & Önnevik 2008, s 22) definierar HRM som: ”Den del av 
ledarskapsprocessen som specialiserar sig på de anställdas roll i organisationen. HRM 
framhäver att de anställda är nyckeln till ett stadigvarande konkurrenskraftigt försprång”.  
 
Inom HRM finns grundläggande faktorer som handlar om att utveckla de anställdas 
förmågor utifrån varje enskild individs förutsättningar. De anställdas förmågor handlar i 
sin tur om hur organisationen arbetar med kompetensutveckling och skapar 
förutsättningar för lärande och utveckling i arbetet. Det finns även andra grundläggande 
faktorer som är centrala inom HRM. Dessa faktorer är motivation, förståelse av 
arbetsuppgifterna och situationsanpassning. Motivation är viktigt att ta hänsyn till för att 
nå hög effektivitet och tillfredsställelse i arbetet. Belöningar och utvecklingsmöjligheter 
är exempel på faktorer som ökar motivationen hos de anställda (Lindmark & Önnevik 
2008, s 23). 
 
H:et i HRM står för human, människan, och sägs vara den mjuka delen av begreppet. 
Human handlar om att se den anställde som en människa med känslor och behov. Ses 
människan ur detta perspektiv är motivation och stimulans viktiga faktorer för att erhålla 
bra prestation i de anställdas arbete. Det handlar också om att se människan som en resurs 
för att sedan kunna kompetensutveckla anställda och effektivisera verksamheten, samt 
öka lönsamheten för organisationen (Lindmark & Önnevik 2008, s 24). R:et i HRM står 
för resource, resurs, och anses vara den hårda delen av HRM-begreppet. Här ser 
ledningen människan som en resurs och ekonomisk faktor i resultat- och balansräkningen. 
När organisationen vill utveckla personalen, genom till exempel extern utbildning, kan 
ledningen se detta som en kostnad eller som en investering. Det ligger alltså en skillnad i 
synen på humankapital (Lindmark & Önnevik 2008, s 25). Företaget ser oftast 
kompetensutveckling som en investering, åtminstone på längre sikt. När ett företag gör en 
investering genom att utbilda en eller flera medarbetare höjs kunskapen och färdigheterna 
bland personalen, vilket i sin tur leder till en effektivisering av arbetsprocessen. 
Medarbetarna får också en känsla av att företaget är beredd att satsa på dem. Känslan av 
att bli sedd, hörd och uppskattad är en viktig drivkraft för många människor (Lindmark & 
Önnevik 2008, s 25). M:et i HRM står för management, och handlar om det strategiska 
ledarskapet. Det finns fyra komponenter som är väsentliga för att kunna bedriva ett bra 
ledarskap. Ett bra ledarskap innebär för det första att ha teoretiska kunskaper om 
ledarskap, kommunikation och konflikthantering. För det andra handlar ledarskap om att 
ha en praktisk förmåga att kunna agera som ledare och kunna hantera motstridiga viljor 
och åsikter. Ett bra ledarskap handlar för det tredje om att känna till de oskrivna reglerna 
som finns i organisationen. Det kan exempelvis handla om att känna till de informella 
kommunikations- och informationskanalerna som leder fram till beslut inom 
organisationen. Slutligen handlar ledarskap också om att ledaren är bra på att kontrollera 
och följa upp verksamheten i organisationen (Lindmark & Önnevik 2008, s 26 ff). 
 
En stor del av HRM-perspektivet handlar om att se den anställde som en människa och 
inte som en maskin. Går vi tillbaka till Hawthorne-experimentet förstår vi vikten av HRM 
även ur motivationssynpunkt. På fabriken blev de anställda motiverade av att bli sedda 
och erkända av ledningen. På samma sätt förstår vi att HRM-perspektivet anammat detta 
tankesätt för att individen ska motiveras i arbetet och att företaget ska kunna effektivisera 
verksamheten. Därmed blir även HRM betydande i vår undersökning. Ledarskap menar vi 
är en betydande del i HRM-perspektivet och för att hålla arbetstagarna motiverade krävs 
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en kunnig ledning. Det är av denna anledning som vi nedan kort förklarar några viktiga 
delar om ledarskap.  

2.3.3	  Ledarskap	  i	  anknytning	  till	  motivation	  och	  HRM	  
 
Lindmark och Önnevik (2008, s 284) menar att då en ledare ska skapa hög motivation 
bland sina medarbetare, finns fem nyckelord som bör tas med i beräkningen: ansvar, 
delaktighet, förståelse, tydlighet och kommunikation.  
 
Angående nyckelordet ansvar är det viktigt att ledaren delegerar ansvar till sina anställda 
och att dessa tar ansvar för det som händer. Det är också viktigt att ledaren sporrar de 
anställda till att ta eget ansvar. Inte bara delegerar utan också motiverar dem att ta ansvar 
för arbetet. För att en anställd fullt ut ska kunna ta eget ansvar måste chefen och ledaren 
våga släppa på kontrollen och låta medarbetaren få de befogenheter och resurser som 
behövs för ansvaret. Detta för att medarbetaren ska kunna agera fullt ut och växa som 
människa (Lindmark & Önnevik 2008, s 284).  
 
Lindmark och Önnevik (2008, s 284 f) förklarar att det även är viktigt att medarbetarna är 
delaktiga i beslut och planering, annars är risken att de inte känner samma ansvar för 
genomförandet. Om de anställda istället varit delaktiga blir de mer engagerade. Att inte 
låta de anställda vara delaktiga får följden att beslut och planering genomförs snabbare. 
Därför kan det i situationer som kräver snabba beslut vara mer lämpligt att ledningen inte 
blandar in de anställda. Om ledningen väljer den vägen är det å andra sidan viktigt att de 
efteråt förklarar sitt agerande för de anställda. 
 
Låter ledningen de anställda vara delaktiga får de också en större förståelse för vad som 
händer vid genomförandet. Detta ger en helhetsförståelse för verksamheten och en 
möjlighet för de anställda att agera, även om inte ledaren finns tillhands. De blir med 
andra ord mer självständiga i sitt arbete.  Om vi ser organisationen som en rad kugghjul 
fästa till varandra kan det översta kugghjulet representera ledningen. Ett beslut som tas av 
ledningen gör att det översta hjulet snurrar. Detta genererar i sin tur att de andra 
kugghjulen kommer att vrida sig. Här är det viktigt att ledningen har en förståelse för vad 
som föregår längre ner i organisationen eftersom beslutet kommer att påverka andra delar. 
Att ta ett beslut utan att informera de anställda, som medför att deras kugghjul börjar 
snurra utan att de förstår varför, kan därför skapa misstro och en klyfta mellan ledning och 
övrig personal. Ledningen kan skapa tydlighet genom att engagera sina anställda i 
planeringen av arbetet. I anknytning till tydlighet är också kommunikation ett viktigt 
nyckelbegrepp. Kommunikation är av stor vikt – framförallt i förändringsarbeten 
(Lindmark och Önnevik 2008, s 285).  
 
En av frågeställningarna i undersökningen handlar specifikt om ledningens betydelse för 
de anställdas motivation. Därför är det här avsnittet avgörande för att beskriva vilka delar 
av ledarskapet som är speciellt viktiga för de anställdas motivation i arbetet. Vi har nu gått 
igenom de tre teoriavsnitten motivation, den psykosociala arbetsmiljön och management. 
Teoribakgrunden är relevant för undersökningen och det är den som vi kommer att 
förhålla det insamlade datamaterialet till. Vi går nu över i metodavsnittet där vi beskriver 
uppsatsens tillvägagångssätt för datainsamlingen och analysen.  
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3.	  Metod	  	  
	  
Nedan redogörs för undersökningens tillvägagångssätt och detta avsnitt beskriver 
metodvalet, urvalet, samt genomförandet av datainsamlingen. Sedan förs en 
trovärdighetsdiskussion utifrån begreppen validitet och reliabilitet och avslutningsvis förs 
även en etisk diskussion med de olika etiska grundprinciperna.  

3.1	  Val	  av	  metod	  
 
Baserat på undersökningens syfte och frågeställningar gjordes metodvalet kvalitativa 
intervjuer för studien. Syftet har således varit att få förståelse för vilken betydelse MSB:s 
psykosociala arbetsmiljö har på de anställdas motivation. Vi har varit särskilt intresserade 
av ledningens betydelse för de anställdas motivation som del av den psykosociala 
arbetsmiljön.  
 
Våra frågeställningar är:  
 

1. Vilken betydelse har psykosociala arbetsvillkor för de anställdas motivation?  
2. Vilken betydelse har ledningen för personalens motivation? 

 
Kvalitativ metod valdes för att skapa möjlighet till fördjupad kunskap i ämnet och inte 
bara skrapa på ytan. Troligtvis hade det blivit problematiskt att besvara frågeställningarna 
genom en kvantitativ undersökning eftersom det inte ger mer än en övergripande 
förståelse. Istället ska undersökningen ge en djupare förståelse eftersom förhoppningen är 
att hitta särskilda faktorer relevanta för MSB. Vi vill dessutom få förståelse för de 
anställdas uppfattningar och känslor (Denscombe 2009, s 232) i anknytning till den 
psykosociala arbetsmiljöns betydelse för motivationen. Detta är även anledningen till att 
undersökningen inte baseras på observationer som datainsamlingsmetod. För att få 
förståelse för de anställdas motivation behöver det finnas en möjlighet att ställa frågor. 
Att endast observera medarbetarnas beteenden i arbetet tror inte vi ger tillräcklig 
information för att ge svar på frågeställningarna (Denscombe 2009, s 271). Dessutom 
skulle observationerna behöva vara betydligt omfattande för att det i undersökningen 
överhuvudtaget ska kunna göras antaganden om de anställdas motivation.  
 
Nackdelen med den kvalitativa intervjumetoden är att den bara ger utrymme för några få 
nedslag, vilket gör att det inte med säkerhet är representativt för samtliga anställda 
(Denscombe 2009, s 268). Vi vill dock påpeka att syftet med undersökningen inte är att 
generalisera svaren för hela MSB, det är istället att få fördjupad förståelse för ämnet.  En 
annan nackdel är att det finns större risk för att vår förförståelse för ämnet lyser igenom 
och att vi leder frågorna åt ett visst håll.  
 
Eftersom vi valt en kvalitativ metod för att djupare förståelse för den psykosociala 
arbetsmiljöns påverkan på motivationen, föll det sig naturligt att välja semistrukturerad 
intervju som datainsamlingsmetod. En semistrukturerad intervju består av förbestämda 
ämnen med redan formulerade frågor som ska besvaras. Intervjutypen gjorde att det under 
genomförandet av intervjuerna fanns möjlighet att ändra frågornas ordningsföljd.  Detta 
gjorde i sin tur att respondenterna kunde utveckla sina idéer och tala mer ingående om de 
ämnen vi tog upp. Betoningen låg således på att respondenterna kunde utveckla sina 
synpunkter och låta svaren vara öppna (Denscombe 2009, s 234 f).  
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3.2	  Urval	  
 
Undersökningen omfattade två enheter på MSB, för att få större bredd i materialet, och 
urvalet baserades därmed på dessa enheter. Urvalet gjordes med hjälp av kontaktuppgifter 
som tillhandahölls av personalansvarig på MSB. Genom kontaktuppgifterna skickades 
sedan en förfrågan ut via mail till medarbetarna på respektive enhet för att se vilka som 
kunde tänka sig att delta. I mailet redogjordes också kortfattat för syftet med 
undersökningen, samt vilka etiska grundregler studien förhöll sig till (se informations- 
och samtyckeskravet under rubriken Etisk diskussion). Utifrån responsen från 
medarbetarna valdes sedan åtta stycken intervjupersoner ut, fyra från varje enhet. Valet av 
intervjupersoner baserades inte på några särskilda kriterier annat än att vi ville att både 
män och kvinnor skulle ingå. Vi har dock valt att benämna alla intervjupersoner som 
”hon”, av samma anledning har vi också valt att ge respondenterna fiktiva namn. Detta av 
etiska skäl för att de manliga intervjupersonerna, som är underrepresenterade på 
enheterna, ska bli svårare att identifiera.  
 
Urvalet var till stor del beroende av antalet deltagare som ställde upp. Av de förfrågningar 
vi skickade ut till den ena enheten fick vi endast så många svar som vi behövde till 
intervjuerna. Detta resulterade i att urvalet helt blev beroende av det antal respondenter 
som kunde tänka sig delta, vilket medförde att delar av undersökningen baserades på ett 
bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Denscombe (2009, s 39) att 
intervjuaren gör urvalet baserat på vilka respondenter som är honom eller henne snabbast 
tillgänglig.  

3.3	  Intervjupersonerna	  
 
Nedan presenteras kortfattat de åtta intervjupersonerna med anställningstid och 
tillhörande enhet i en tabell. Detta för att ge dig som läsare en övergripande bild av 
respondenterna i undersökningen innan av analysen och resultatet presenteras. Samtliga 
intervjupersoner har, som tidigare nämnts, givits fiktiva namn för att säkerställa deras 
anonymitet i studien.  
 
Tabell 2: Intervjupersonerna (egen tabell). 
 
Namn Tid på MSB Enhet 
Malin  har jobbat på MSB i 25 år  tillhör ”enhet 1” 
Kim  har jobbat på MSB i 24 år  tillhör ”enhet 1” 
Kristin har jobbat på MSB i 3 år  tillhör ”enhet 1” 
Love  har jobbat på MSB i 2 år  tillhör ”enhet 1” 
Sofia  har jobbat på MSB i 5 år  tillhör ”enhet 2” 
Linda  har jobbat på MSB i 5 år  tillhör ”enhet 2” 
Julia  har jobbat på MSB i 4 år  tillhör ”enhet 2” 
Charlie har jobbat på MSB i 8 år  tillhör ”enhet 2” 
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3.4	  Genomförande	  
	  
Genomförandet syftar till att beskriva hur vi gått tillväga i datainsamlandet av 
intervjuerna. Här beskrivs formulerandet av intervjuguiden, intervjuareffekten, samt 
intervjutillfället. 

3.4.1	  Intervjuguide	  
 
Intervjuguiden (se bilaga 1) formulerades utifrån den teoretiska referensramen med 
bakgrund av krav- och kontrollmodellen, insats- och belöningsmodellen, 
motivationsbegreppet, samt begreppet ledarskap. Mot samma bakgrund var 
intervjuguiden också layoutmässigt utformad. Första avsnittet bestod av bakgrundsfrågor. 
Detta dels för att få en bild av vem respondenten är, men också för att denne skulle kunna 
slappna av och till en början svara på lite ”lättare” frågor (Denscombe 2009, 271). 
Nästkommande avsnitt berörde frågor om krav, egenkontroll, socialt stöd, samt insats och 
belöning. Efter detta fortlöpte frågor om motivation. Intervjun avslutades med övriga 
frågor som rörde huruvida intervjupersonen ville tillägga något, samt huruvida vi fick lov 
att återkomma vid eventuella otydligheter eller funderingar kring respondentens svar.  

3.4.2	  Intervjuareffekten	  
 
Undersökningar som gjorts om intervjun som datainsamlingsteknik visar att människor 
ger olika svar beroende på hur de uppfattar personen som ställer frågorna. Det är till 
största del intervjuarens ålder, kön och etniska ursprung som har inverkan på hur mycket 
information respondenterna är villiga att ge, samt hur ärliga de är i sina svar (Denscombe 
2009, s 244). 
 
Den inverkan vi intervjuare har på respondenten, beror till stor del på vem det är som 
intervjuas. Det måste finnas en förståelse för att både respondenterna och vi som 
intervjuar har egna preferenser och förutfattade meningar, vilket troligtvis har viss 
inverkan på möjligheterna till god relation och tillit under en intervju. Vilken inverkan 
intervjuareffekten har på respondenten beror även på vilken typ av ämne som diskuteras, 
och får särskild betydelse när det handlar om känsliga frågor eller frågor med personlig 
karaktär. En del frågor kan få människor att känna sig obekväma och inta en 
försvarsställning. Detta kan i sin tur leda till att respondenten svarar såsom denne tror att 
vi som intervjuare förväntar oss att de ska svara; de införlivar de förväntningar som de 
tror att vi har. Detta i sin tur leder till att datakvaliteten blir lidande (Denscombe 2009, s 
245). Intervjufrågorna var formulerade på ett sådant sätt att det generellt sett behandlade 
respondenternas arbetsplats och ingenting annat. Vi ställde således inga känsliga eller 
personliga frågor, vilket vi tror skapade bättre förutsättning för en god relation med 
respondenten. Nedan under rubriken om Intervjutillfället förhåller vi oss ytterligare till 
intervjuareffekten genom att beskriva hur vi förhöll oss till respondenten både inför och i 
intervjusituationen.  

3.4.3	  Intervjutillfället	  
 
Samtliga intervjuer genomfördes enskilt med varje respondent. Vid respektive 
intervjutillfälle tillhandahölls intervjupersonen ett informationsblad (se bilaga 2) om 
intervjuns huvudområden. Detta för att öka kvaliteten av intervjun genom att 
respondenten på så sätt fick en chans att förhålla sig och reflektera kring områdena. Det 
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gjorde även att intervjupersonen själv kunde tänka över hur denne skulle disponera svaren 
på frågorna och inte ösa allt krut i början av intervjun. För att ytterligare hjälpa 
respondenten att disponera svaren i intervjun informerades denne kontinuerligt då 
intervjufrågorna övergick i ett nytt avsnitt. På så sätt visste respondenten hela tiden hur 
långt in i intervjun denne befann sig.  Innan varje intervju påminde vi även 
intervjupersonen om syftet med undersökningen. Det gjordes för att respondenten skulle 
ha undersökningens perspektiv i åtanke under intervjun, men också för att låta denne 
landa i intervjusituationen.  
 
Vi genomförde intervjuerna tillsammans, dock var det endast en av oss som ställde 
frågorna. Att vi gjorde intervjuerna tillsammans fanns det flera skäl till.  En anledning var 
att det gav den av oss som inte ställde frågor möjlighet att fylla i då den andre, av misstag, 
hoppade över någon fråga. Det gav även en större möjlighet för oss att granska 
respondentens kroppsspråk under intervjun. Viktigaste anledningen var dock att båda blev 
lika insatta i intervjuerna. Hade vi istället delat upp dem tror vi inte att vi hade fått någon 
gemensam förståelse för intervjuerna och det hade troligtvis försvårat analyseringsarbetet. 
Att dela upp intervjuerna tror vi hade gett ett spretigare datamaterial, nu fanns istället 
möjligheten att tillsammans följa vissa iakttagna mönster och fördjupa oss i intressanta 
uttalanden. Detta för att få en bredare förståelse för olika fenomen. Om vi gjort 
intervjuerna separat hade risken varit att vi fördjupat oss i olika företeelser i intervjun och 
därmed inte fått ett användbart datamaterial.  
 
Med hjälp av personalen på MSB genomfördes åtta intervjuer vid tidpunkter som valdes 
av respektive respondent. Samtliga träffar ägde rum under personalens arbetstid i ett 
enskilt rum som bokats särskilt för det utvalda tillfället. Vi valde att göra intervjuerna på 
arbetsplatsen eftersom det är en miljö där intervjupersonerna befinner sig dagligen och 
förhoppningsvis känner sig bekväma i. Innan varje intervju blev vi tillfrågade om vi i ville 
ha kaffe. Vi märkte snabbt att det här blev en sorts isbrytare som gjorde 
intervjupersonerna mer avslappnade.  
 
Samtliga intervjuer var mellan 42-52 minuter långa och dokumenterades med hjälp av 
ljudupptagningar via en inspelningsfunktion på våra mobiltelefoner. Vid den första 
intervjun förde vi även fältanteckningar. Dock upplevde vi att intervjupersonen inte var 
bekväm med detta och för att inte riskera att det skulle påverka datainsamlingen, valde vi 
att nöja oss med ljudupptagningarna som dokumentation. Ljudupptagningarna skrevs ut, i 
stort sett ordagrant, för att kunna användas i uppsatsen som citat och styrka hävdade 
resultat som tagits fram genom intervjumaterialet. Med ”i stort sett ordagrant” menas att 
stamning, ofrivillig upprepning av ord, samt vissa ljud – exempelvis ”ehm” har tagits bort 
för att underlätta läsningen och förståelsen.  

3.5	  Analys	  
 
Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
”meningskoncentrering” som metod. Kvale och Brinkman (2009, 221 ff) beskriver att 
meningskoncentreringen innebär att sammanfatta intervjupersonens uttalanden till kortare 
formuleringar. Det huvudsakliga i intervjun kan därmed komprimeras för att återges i 
några få ord. Detta gör att materialet blir lättare att överskåda och att jämföra sinsemellan. 
Vår analysmetod meningskoncentrering menar Kvale och Brinkman (2009, 221 ff) kan 
beskrivas i fem olika steg. Dessa steg genomfördes var för sig på varje enskild intervju. 
Till att börja med läste vi igenom intervjun för att skapa ett helhetsintryck av 
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datamaterialet. Efter detta identifierade vi meningsenheter som uttrycktes av 
intervjupersonen. Med meningsenheter menas huvudsakligen grunddrag i texten som 
beskriver intervjupersonens uttalanden. I det tredje steget formulerades teman utifrån de 
identifierade meningsenheterna. Det här innebär med andra ord att analysen i slutändan 
bestod av ett antal teman med tillhörande meningsenheter som underrubriker. I det fjärde 
steget ställdes frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. Slutligen i det 
femte och sista steget knöts alla teman samman i en skildrande utsaga. 
 
Exempel på tema och meningsenheter från undersökningen kan vara temat ”Kollegor”. 
och meningsenheterna: ”Jättebra gruppsammanhållning”, ”Sammanhållningen har stor 
betydelse för motivationen” och ”Stöd från kollegor”.  

3.6	  Trovärdighetsdiskussion	  
 
I kvalitativa studier diskuteras inte validitet och reliabilitet på samma sätt som i 
kvantitativa studier. I kvalitativa undersökningar finns inte heller något absolut sätt för att 
visa på att en undersökning har hög validitet. Till följd av det används ofta istället termen 
”trovärdighet” i sådana studier. Trovärdigheten ska visa i vilken utsträckning datan är 
exakt och träffsäker (Denscombe 2009, s 380).  Även i fråga om reliabilitet byts termen ut 
till tillförlitlighet eller pålitlighet. Det ska besvara frågan: ”om någon annan utför 
forskningen, skulle han eller hon då få samma resultat och komma fram till samma 
slutsatser?” (Denscombe 2009, s 381).  

3.6.1	  Trovärdighet	  
 
I undersökningen kan flera faktorer utläsas som kan tänkas ha påverkat trovärdigheten. 
Till vår fördel är att vi hunnit göra relativt omfattande intervjuer i proportion till storleken 
på undersökningen. Det gör att det har identifierats flera överensstämmande teman i 
samtliga eller majoriteten av intervjuerna som går att hänföra till teorin, och som därmed 
kan anses trovärdiga och träffsäkra. Det är också den typen av uttalanden som vi använt 
oss av när vi redogjort för och diskuterat materialet i resultatet och analysen. Därmed 
vågar vi påstå att den i analysen använda datan har belägg, den är grundad (Denscombe 
2009, s 380); framförallt där samtliga intervjupersoner varit eniga i sina uttalanden.  
 
Intervjuareffekten är svår att helt komma ifrån och även den påverkar trovärdigheten. I 
undersökningen har vi dock varit medvetna om dess risk och därmed försökt motverka 
dess påverkan. Precis som beskrivs ovan har vi inte ställt personliga eller känsliga frågor 
vilket minskar risken för en eventuell intervjuareffekt. På samma sätt startade vi upp 
intervjun med ”lättare” bakgrundsfrågor för att ge respondenten chans att landa i 
intervjusituationen. Dock är denna effekt omöjlig att eliminera helt i intervjuer som sker 
ansikte mot ansikte eftersom intervjuarna alltid är närvarande vid intervjutillfällena 
(Denscombe 2009, 269). Att intervjupersonerna varit anonyma anser vi är en förutsättning 
för undersökningens trovärdighet. Den gör att respondenterna kunnat svara på frågorna 
utan att vara rädda för att deras uttalanden ska få några konsekvenser. Hade 
intervjupersonerna varit kända av arbetsgivaren hade svaren inte kunna ansetts lika 
tillförlitliga. Nu upplever vi att vi har fått nyanserade svar från respondenterna och att de 
både tagit upp myndighetens fördelar och nackdelar.  
 
Trovärdigheten påverkas även av det bekvämlighetsurval (Denscombe 2009, s 39) som 
gjordes på grund av ett bristande antal respondenter. Från den ena enheten var det endast 
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så många intresserade deltagare som vi behövde för våra intervjuer. Det gjorde att vi inte 
aktivt kunde välja ut intervjupersonerna till den enheten. Dessutom måste det ifrågasättas 
varför just dessa personer kunde tänka sig att delta och vad som var anledningen till att så 
få kunde tänka sig vara med. Detta gör att undersökningens trovärdighet måste 
ifrågasättas. Dock har vi, som beskrivits ovan, fått nyanserade svar i intervjuerna och 
respondenterna har till synes inte varit rädda för att beskriva både positiva och negativa 
omständigheter på myndigheten. 

3.6.2	  Tillförlitlighet	  
 
Det är svårt att förutspå eller på något sätt garantera pålitligheten eller tillförlitligheten av 
en undersökning. Framförallt är det viktigt i dessa sammanhang att så detaljerat som 
möjligt redogöra för undersökningens tillvägagångssätt så att en annan forskare som 
önskar göra liknande undersökning kan följa processen. Det är först när en sådan 
undersökning gjorts som det kan finnas ett fullständigt svar på reliabilitetsfrågan 
(Denscombe 2009, s 381). Av den anledningen har vi i vår metod försökt att redogöra för 
insamlingsprocessen i så god mån som möjligt. Valet av ljudupptagning som 
insamlingsmetod kan även tänkas påverka datamaterialets tillförlitlighet. 
Ljudupptagningen ger en permanent och nästintill komplett dokumentation av det som 
sägs under intervjun. Det fungerar även som komplement i dokumentationen av 
insamlingsprocessen (Denscombe 2009, s 259) som återigen är viktig för studiens 
reliabilitet. 
 
I insamlingsprocessen gjordes även ett aktivt val att inte föra fältanteckningar. Det gör att 
undersökningen saknar dokumentation av kroppsspråk och miljö och kan endast förlita sig 
på orden som sägs i ljudupptagningarna. Detta kan tänkas påverka pålitligheten på ett 
negativt sätt. Dock fanns en anledning till valet då vi upplevde att intervjupersonen blev 
väldigt obekväm i situationen av att en av oss antecknade. För att inte riskera att det skulle 
påverka intervjupersonens svar beslutade vi oss för att det var säkrare att inte föra några 
anteckningar.  

3.7	  Etisk	  diskussion	  	  
 
Att bedriva forskning är betydelsefullt, både för individens och samhällets utveckling. 
Samhället har därför ett befogat behov av att forskning bedrivs, att den inriktas på 
betydande problem och att den håller hög klass (Vetenskapsrådet 2002, s 5). 
 
Vetenskapsrådet (2002, s 6) menar att forskare måste förhålla sig till vissa etiska 
forskningsprinciper som omfattar fyra grundläggande huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att samtliga deltagande ska informeras om syftet med 
forskningen. Detta har den här undersökningen förhållit sig till genom att informera 
undersökningsdeltagarna om vad deras uppgift är i undersökningen och vilka villkor som 
gäller i och med deras deltagande. Respondenterna har även fått information via mail om 
att deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt att avsluta sin medverkan när som 
helst under undersökningens gång. De har även upplysts om att de uppgifter som insamlas 
inte kommer att användas för annat syfte än för forskningen. Denna information har givits 
både muntligt och skriftligt (Vetenskapsrådet, 2002 s 7).  
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Samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. I och med undersökningens karaktär inhämtades respondentens samtycke 
till deltagandet i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002 s 9). Detta gjordes genom att de 
respondenterna som kunde tänka sig att delta svarade på den förfrågan vi skickade ut via 
mail. I förfrågan fanns information om intervjuns syfte, utformning, etiska principer, samt 
att de var tvungna att svara på mailet för att kunna vara med i undersökningen.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas personuppgifter ska förvaras så att 
oberättigade inte kan ta del av dem. Vad som anses vara konfidentiellt kan variera, men 
utgångspunkten ligger i vad de berörda kan tänkas uppfatta som obehagligt eller 
kränkande. Alla uppgifter om respondenterna har antecknats, lagrats och avrapporterats på 
ett sådant sätt att utomstående inte kunnat identifiera de enskilda individerna som deltagit 
i undersökningen. I undersökningen fanns hela tiden en medvetenhet om att tillräckligt 
detaljerad data kan göra det möjligt för vissa läsare att identifiera någon av 
respondenterna. Därför har åtgärder vidtagits för att försvåra detta för utomstående 
(Vetenskapsrådet 2002, s 12). En åtgärd är användandet av fiktiva namn på 
respondenterna vid intervjuutskrifterna och en annan att inte ange ålder på 
intervjupersonerna. Även i vissa delar av citaten som återfinns i resultatet och analysen 
har vi valt att censurera särskilt avslöjande uttalanden eller ord som riskerar 
respondenternas anonymitet.  
 
Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter om enskilda individer bara får 
utnyttjas för forskningsändamål. Insamlade personuppgifter får endast ges eller utlånas till 
andra forskare som åtar sig de åtaganden som de forskare som ursprungligen samlat in 
data givit löfte om. Personuppgifter som samlats in för forskningsändamål ska inte 
användas för åtgärder som direkt kan påverka den enskilde själv (Vetenskapsrådet 2002, s 
14). Dock kommer detta inte bli aktuellt i den här undersökningen. 
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4.	  Resultat	  och	  Analys	  
 
Nedan redogörs för undersökningens resultat och analys. I avsnittet presenteras 
datamaterialet och det knyts samman med utvalda delar av den psykosociala arbetsmiljön 
och med motivation. Detta görs med hjälp av underrubrikerna Arbetskrav och 
egenkontroll, Vikten av utvecklande arbetsuppgifter för motivationen, Vikten av feedback 
och uppskattning i arbetet, Själva arbetet som motivationsfaktor, Möjlighet till delaktighet 
i planering och beslut, Behovet av en kommunikativ och synlig ledning och Relationer på 
arbetsplatsen. Slutligen summeras resonemanget som förts i Resultat och analysen i en 
avslutande sammanfattning.  

4.1	  Arbetskrav	  och	  egenkontroll	  
 
På MSB kan vi se tydliga likheter i de anställdas planering och utformningen av 
arbetsuppgifterna. Karasek och Theorell (1990, s 31 f och Eriksson & Larsson 2009, s 
145) beskriver betydelsen av arbetskrav och menar att dessa ställs för att den anställde ska 
kunna utföra sitt arbete. Arbetskraven finns i olika hög grad och kan påverka den 
anställdes välmående beroende på hur de är utformade. På MSB beskriver de flesta 
intervjupersonerna arbetskraven som rimliga, även om det finns vissa undantag. Linda 
beskriver varför hon tycker att det fungerar:  
 

Linda (enhet 2): Ja… som sagt vi har ju den här verksamhetsplaneringen som är… dels med 
aktiviteter som är på årsbasis sedan så har vi även långsiktiga mål som man… som jag vet vilka de 
är och hur vi ska nå, eller hur vi ska nå dit kanske jag inte alltid vet, men man har en inriktning […] 
man får ju i ett ganska tidigt skede veta vad som förväntas av mig under det här året.  

 
Linda menar att genom att få veta vilka krav som ställs på henne, kan hon också hantera 
dem. Särskilt eftersom hon får reda på dem så långt i förväg. Här fungerar 
verksamhetsplaneringen som ett medel för organisationen. Julia beskriver dock att hon har 
lite andra förhållanden att förhålla sig till:  
 

Julia (enhet 2): För det mesta, ja. Men det är också, det beror liksom på, återigen, vi är så 
behovsstyrda. Ibland är kraven jättehöga… och då är det svårt att möta dem. Och det kan vara 
väldigt jobbigt också. Och det kan vara krav som känns väldigt orimliga ibland. 

 
Julia beskriver att kraven för det mesta är förenliga med arbetet, men att de ibland kan 
kännas väldigt orimliga. Även Charlie beskriver vissa oförenliga krav i arbetet:  
 

Charlie (enhet 2): […] Ja, just nu är det rimligt, för nu vågar jag säga nej mer och mer. Jag säger 
”nej jag vill inte ta det”. Men innan … på räddningsverkettiden var det svårt att säga nej. Så jag sa 
”Ja, visst jag kan fixa det”. Men nu så känns det att, ja nej, jag gör det som jag gör, som jag får i 
uppgift. Ja... Men ibland så ställer man upp, jag ställer upp när de andra också tycker att det är för 
mycket, det behövs hjälpa till och då ställer jag upp, trots att jag har mycket. Men jag tycker det är 
rimligt. 

 
Charlie menar att kraven, och därmed även arbetsbördan, är rimlig så länge hon vågar 
säga ifrån. Detta är hon inte ensam om, både Julia och Sofia uttrycker sig om samma sak. 
Love beskriver ett annat sorts krav som kan bli väldigt påfrestande:  

 
Love (enhet 1): […] det är väl lite både och om man så säger, jag tycker att … min chefs krav på 
min … min arbetsinsats är fullt rimliga, jag tycker kanske till och med att de är för långt ställda. 
Men… däremot så … samhällets krav på vad det här ska åstadkomma, de är i princip omöjliga och 
leva upp till. 



	  

29	  
	  

 
För Love är det istället samhällets krav som spelar in och som upplevs som slitsamma. 
Särskilt eftersom hon beskriver kraven som näst intill omöjliga att leva upp till.  
 
Samtliga respondenter beskriver stor möjlighet till att planera sin egen arbetstid. 
 

Charlie (enhet 2): Mycket… [Skratt] frihet. Ja, utforma… Vi har rutiner som vi ska följa, men det är 
flexibelt, man måste inte, man får göra undantag och göra annat så jag … jag har frihet och utforma 
ibland hur jag jobbar, så länge att jag inte jobbar så mycket utanför våra rutiner och ramar. Så det 
känns bra att jag inte är tvungen att göra någonting som jag inte gillar. Jag har lätt för att anpassa 
mig till rutiner och det är bra att ha de rutinerna och underlag för att backa upp mig i fall någonting 
går fel. 

  
Även Linda (enhet 2) beskriver liknande förhållanden ”Nej, jag får väldigt fria händer. 
Jag kan inte erinra mig någon gång att… någon har sagt att jag måste göra på ett visst sätt 
utan det är helt upp till mig. Det viktigaste är ju att man levererar”. Både Charlie och 
Linda beskriver en sorts frihet under ansvar i förhållande till sina arbetsuppgifter. Hur de 
utför en arbetsuppgift är upp till dem, så länge det görs inom ramarna för deras rutiner. 
Karasek (1979 refererad i Eriksson och Larsson 2009, s 145) beskriver i sin modell 
begreppet egenkontroll som bland annat syftar till i vilken utsträckning individen själv 
kan lägga upp sitt eget arbete. Att ha hög egenkontroll anses som något positivt i arbetet 
eftersom det ger arbetstagaren möjlighet att påverka sin arbetssituation. Detta anser vi 
stämmer in på Linda och Charlies beskrivningar av sin arbetssituation, även om de måste 
förhålla sig till vissa ramar eller rutiner. Kim beskriver till och med ännu större möjlighet 
att planera sin egen tid: 
  

Kim (enhet 1): Nej. Alltså jag är ju själv. Alltså jag har inte, jag planerar min egen tid och planerar 
även då verksamhetsplaneringen, för… när vi lägger verksamhetsplaneringen. Så planerar jag min 
lilla ruta där. Så jag upplever faktiskt inte, sedan att det går i vågor, givetvis är det så. Att i vissa 
perioder har man mer att göra och vissa perioder är det lite lugnare. Men det har man också kanske 
lärt sig… genom året, att man vet att det är så. Och vissa saker kan man veta att det här kan jag beta 
av när man känner att man har det lite lugnare, då kan beta av vissa saker som man vet kommer så 
att de där topparna inte blir lika höga. 

 
Kim arbetar för det mesta själv och har ett väldigt stort ansvarsområde. Detta gör att hon i 
princip planerar allt sitt arbete själv och kan därmed påstås ha väldigt hög grad av 
egenkontroll (Karasek 1979 refererad i Eriksson och Larsson 2009, s 145). Även 
fenomenet autonom motivation handlar till viss del om egenkontroll i arbetet, samt om 
möjligheten att medvetet agera efter egen vilja i överensstämmelse med egna värderingar 
(Gagné & Deci 2005 refererad i Trépanier, Fernet & Austin 2012, s 92 ff). Autonomt 
motiverade anställda är därmed även bättre utrustade att hantera högre arbetskrav 
eftersom de ser sitt jobb som intressant och tillfredsställande (Skinner & Edge 2002, 
refererad i Trépanier, Fernet & Austin 2012, s 95). Vi anser att autonom motivation 
stämmer in på framförallt Kims arbetssituation, men även på de andra anställdas arbete, 
när de beskriver friheten de har vid utformandet av sina arbetsuppgifter.  
 
Karasek (1979 refererad i Eriksson och Larsson 2009, s 145) beskriver att även graden av 
inflytande över arbetsuppgifterna är viktig för individens egenkontroll. Samtliga 
intervjupersoner på MSB beskriver förhållandevis stort inflytande över arbetsuppgifterna, 
även om det är på olika sätt och i olika hög grad.  
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Love (enhet 1): Jag upplever att, jag känner att jag har väldigt stort inflytande egentligen, skulle 
jag… vilja lägga ner det jag håller på med och göra någonting annat istället så upplever jag som att 
det skulle nog förmodligen vara möjligt att göra så, så att jag har, jag känner att jag har ganska stor 
frihet […]  

 
Love beskriver hög grad av inflytande i sina arbetsuppgifter. Hon har så stort inflytande 
att hon helt kan byta inriktning på sitt arbete om hon tycker att det krävs. Julia nedan har 
också stort inflytande i sina arbetsuppgifter, men inte alls på samma sätt:  

 
Julia (enhet 2): [skratt] Ja, alltså som sagt som jag sa. Vi har väldigt mycket eget ansvar. Och hur 
man lägger upp arbetet, där tycker jag nog att jag har en hel del inflytande. Vad jag ska göra kan jag 
inte påverka. Så där skulle jag vilja säga att det är låg grad. Men hur jag vill göra det, det är mer 
öppet.  
 

Julia kan inte besluta vilka arbetsuppgifter som hon tilldelas, men däremot hur hon ska gå 
till väga för att utföra dem.  
 
Efter att ha redogjort för hur arbetstagarnas arbetskrav och egenkontroll förhåller sig till 
varandra tycker vi oss kunna konstatera, enligt Karaseks krav- och kontrollmodell, vilken 
typ av arbete som bäst beskriver enheterna på MSB. Av Karaseks (1979 refererad i 
Eriksson & Larsson 2009, s 143) fyra arbeten; högstressarbeten, aktiva arbeten, 
lågstressarbeten och passiva arbeten, anser vi att det är aktiva arbeten som bäst stämmer 
överens med enheternas arbetsförhållanden. Det aktiva arbetet beskrivs som ett arbete 
med hög egenkontroll och höga arbetskrav. Individen är i ett sådant arbete därmed 
högpresterande utan att uppleva höga nivåer av stress. Friheten i ett sådant arbete ligger 
framförallt i möjligheten att få använda sin kompetens, utmana sig själv och utvecklas. 
Att vara i ett aktivt arbete är således motiverande för individen. Vi beskriver även 
respondenterna som autonomt motiverade och att de därmed är bättre utrustade att hantera 
höga arbetskrav. Denna förmåga minskar de negativa effekterna som höga arbetskrav kan 
ha på den psykiska hälsan (Skinner & Edge 2002, refererad i Trépanier, Fernet & Austin 
2012, s 95). Det är dock viktigt att skilja på höga arbetskrav och orimliga sådana. Som 
intervjupersonerna beskriver kan arbetskraven i perioder upplevas som omöjliga att leva 
upp till, vilket i sin tur beskrivs som slitsamt för individen. Dock menar vi att det alltid 
kommer att finnas en gräns för vad som är rimligt och ibland räcker inte den höga 
egenkontrollen eller autonom motivation till för att reducera stressen.  
 

 
 
 

Figur 6: Enheterna placerade i krav och kontrollmodellen (Eriksson & Larsson 2009, s 
144) 
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4.2	  Vikten	  av	  utvecklande	  arbetsuppgifter	  för	  motivationen	  
 
MSB upplevs, av de flesta anställda, som en utvecklande arbetsplats, även om det kan 
tänkas variera över tid beroende på arbetsuppgifterna och situationen i övrigt.  
 

Linda (enhet 2): Ja, jag trivs jättebra med mitt jobb faktiskt. Sedan finns det ju alltid dagar så klart 
som man känner att det känns tyngre än andra. Men det som är bra är att det är väldigt fritt och 
väldigt omväxlande… man får se så många olika […] man får jobba med så många olika delar. 
Man får resa och se andra… områden, alltså hur andra organisationer jobbar […] Så det är ju 
enormt utvecklande och kul. 

 
Linda trivs väldigt bra på MSB och beskriver arbetet som fritt, omväxlande, utvecklande 
och kul. Lindmark och Önnevik (2008, s 35 f) menar att om HRM-perspektivet appliceras 
på Maslows femte steget i pyramiden, behovet av självförverkligande, kan det handla om 
att chefen eller ledningen förstår den anställdes behov och försöker tillfredsställa det. I 
citatet ovan kan vi se att Lindas arbete ger henne stor möjlighet till utveckling då att hon 
beskriver arbetsuppgifterna som fria, omväxlande och utvecklande. Även Malin beskriver 
att arbetet är utvecklande:  

 
Malin (enhet 1): Jag trivs väldigt bra med mitt jobb. ... Vad är positivt? Det utvecklar sig hela 
tiden, det händer saker, man får nya arbetsuppgifter tillkommande och … just på vår enhet har vi 
en fantastisk bra chef som verkligen ger frihet under ansvar och förutsätter att man klarar av det 
man har fått som uppgift.  

 
Malin anser att arbetet är utvecklande därför att arbetsuppgifterna varierar och att chefen 
ger möjlighet till frihet under ansvar. Men hon beskriver också en annan period på 
arbetsplatsen som inte var lika motiverande:  
 

Malin (enhet 1): Ja, där, vi hade ganska mycket omorganisering. Och under någon period så 
jobbade jag ganska mycket med just XXX. Det är rätt kul om man kan utveckla det, men det är 
väldigt mycket rutin också, och då blir jag rastlös. Om det blir för mycket rutin. … Men det var 
under några år, där det kanske var lite mer rutinartat. Och … då är man inte lika motiverad. Det … 
även om jag, jag har aldrig vantrivts.  
 

Här beskriver Malin att hon under en period fick mer rutinartade arbetsuppgifter. Detta 
gjorde henne rastlös och hon kände sig inte lika motiverad till arbetet. Samma sak 
uttrycker flera av våra intervjupersoner tankar om, även om vi inte hade en konkret 
intervjufråga om det. Bland annat Julia (enhet 2) konstaterar: ”Som sagt, jag är ju ingen 
person som går i gång på att skriva rutiner, det kanske är det tråkigaste jag vet [skratt].” 
Detta är också intressant i förhållande till Herzberg (2007 refererad i Hedegaard 2012, s 
139) som alltså menar att möjligheten till självförverkligande blir mindre i rutinartat 
arbete.  Herzberg (2007 refererad i Hedegaard, 2012 s 139) beskriver att själva arbetet är 
det huvudsakliga området för självförverkligande, men att möjligheten till 
självförverkligande är betydligt mindre i arbeten av rutinartat slag. Sådana 
arbetsuppgifter har även låg grad av autonom motivation teorin (Deci & Ryan 1985, 2008 
refererad i Trépanier, Fernet & Austin 2012, s 94 f). Huruvida våra intervjupersoner kan 
förverkliga sig själva i arbetet vågar vi inte uttrycka oss om, men utifrån deras 
beskrivningar ovan anser vi att de tillhandahålls de verktyg som de behöver för att kunna 
göra det. Detta bland annat i form av de utvecklingsmöjligheter som Linda beskriver i 
citatet ovan. Vi skulle vilja påstå att denna möjlighet finns inbyggd i arbetsförhållandena 
på MSB. Arbetet kan till och med tänkas kräva en sådan prestation från arbetstagarna då 
deras arbete går ut på att förbättra och utveckla samhället. Arbetsuppgifterna behöver 
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därmed vara omväxlande och utvecklande, eftersom de kräver att arbetstagarna är 
kreativa och vågar ta sig an utmanande arbetsuppgifter.  
 

4.3	  Vikten	  av	  feedback	  och	  uppskattning	  i	  arbetet	  
 
Ytterligare möjligheter för de anställda att utvecklas får de genom feedback från chefen 
och kollegorna. Julia (enhet 2) beskriver: ”Jag skulle säga att vi är ganska bra internt på 
att ge varandra feedback… och ja, främst skulle jag vilka säga att det är positiv feedback. 
Men det är klart, att med de flesta kan man ha en rak öppen kommunikation om det är 
något som man gör som inte är bra.” Julia känner att hon får feedback i sitt arbete och att 
det är en rak kommunikation på arbetsplatsen. Linda (enhet 2) ger exempel på en konkret 
situation när hon använt den feedback hon fått: ”[…]Det är ju jättekul när folk läser den 
och ger synpunkter och tycker att men vad bra att ni har skrivit den här. Och då blir man 
ju ännu mer peppad och tycker att kanon, det ska vi naturligtvis ändra och fixa efter 
förslag. Så att det är… är lite olika”. Det här är ett exempel på när konstruktiv kritik 
fungerar och kan utveckla arbetet ytterligare. Sofia konstaterar att hon skulle vilja få mer 
feedback i sitt arbete av avdelningschefen:  
 

Sofia (enhet 2): […] Dels på enhetsnivå och så, att man faktiskt får höra att ”vi tycker att du ska 
bli bättre på det här och kan du inte tänka dig att gå en kurs eller någonting för att förbättra det 
här eller öva på det där mer?” För det, för annars känns det inte som dem [ledningen] har särskilt 
bra insikt i vad man gör. Ingen är perfekt, det finns alltid någonting man behöver förbättra … 
samtidigt vet jag att det är svårt för dem att hålla koll på vad alla gör, men som sagt mer 
konstruktiv kritik som faktiskt leder till att man kan förbättra sig … tycker jag hade varit bra. 

 
Sofia menar även att om hon inte får konstruktiv feedback känns det som att chefen inte 
har någon insikt i vad hon gör; hon blir inte sedd. Lindmark och Önnevik (2008, s 25) 
menar också att en viktig del i HRM-perspektivet är tanken om att medarbetarna blir 
motiverade i sitt arbete genom att bli sedda och erkända av chefen eller ledningen i stort. 
Denna tanke kommer vi att fördjupa oss mer i under rubriken ”Behovet av en 
kommunikativ och synlig ledning”.  
 
Fjärde steget i Maslows behovspyramid handlar om uppskattning- och statusbehovet 
(Lindemark och Önnevik 2008, 34 och Wolvén 2000, 169). Om steget ses ur ett HRM-
perspektiv menar Lindmark och Önnevik (2008, s 35 f) att behovet kan tillfredsställas 
genom att ledningen ger feedback på arbetsuppgifterna. Genom att få behovet uppfyllt 
kan medarbetaren klättra ett steg uppåt i pyramiden och därmed också bli mer motiverade 
i sitt arbete. Love (enhet 1) styrker denna tanke ytterligare: ”Ja, jag tycker, jag skulle 
gärna vilja ha så mycket konstruktiv kritik som möjligt. I… i professionellt sammanhang 
så tycker jag att det är väldigt värdefullt att få det.”  
 
Även Siegrist (1996, s 30) betonar, likt Maslows fjärde steg i behovspyramiden, 
uppskattning som en av tre dimensioner för arbetsrelaterad tillfredsställelse i sin insats- 
och belöningsmodell. Han menar att det är en form av belöning som arbetstagarna ska få 
för sin insats i arbetet. Exempel på insats i arbetet är arbetskraven som ställs på individen. 
Det är viktigt att det för arbetstagaren finns en balans mellan det som denne lägger in i 
arbetet och det som hon eller han får tillbaka. Stämmer de inte överens med varandra 
skapas en obalans som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa hos individen. Sofia (enhet 2) 
menar att så länge det finns en balans mellan insats och belöning är hon nöjd i sitt arbete: 
”Men annars så… Ja … Är det jämt mellan dem, mellan den insats man ger och de 
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erfarenheter man har då skulle jag också gå till jobbet fast det var lägre lön.” Sofia 
beskriver till och med att lönen inte är viktig för henne när det finns en balans. Lönen är 
dock, precis som uppskattning, en av de dimensioner för insats som Siegrist (1996, s 30) 
beskriver i sin modell. Flera av våra intervjupersoner uttryckte sig om att lönen är viktig 
och att den fungerar som en sorts feedback i arbetet.  
 

Charlie (enhet 2): Jag känner så att, om jag jobbar … jag jobbar i många år och så har jag, jag vet att 
jag leverera vad jag är förväntad att leverera så samtidigt … håller jag på att kompetensutveckla mig 
och då tycker jag att lönen också ska reflektera det man gör.  

	  
Charlie beskriver att hon vill att lönen ska reflektera insatsen hon gör i arbetet. 
Intervjupersonen Love (enhet 1) beskriver att hon till och med vill veta vilken insats som 
förväntas av henne för att hon ska kunna få belöning i form av lön: ” […] Men jag… är 
tydlig med min chef att jag tänker ligga på den övre delen av vad som är acceptabelt […] 
och då vill jag att hon ska ställa krav på mig i förhållande till det, att vi är tydliga i vår 
kommunikation där…” Love vill veta vad som krävs av henne för att hon ska få en högre 
lön.  

4.4	  Själva	  arbetet	  som	  motivationsfaktor	  
 
För de flesta av våra intervjupersoner på MSB beskrevs arbetsuppgifterna som viktigast 
för motivationen sett utifrån den psykosociala arbetsmiljön.  
 

Sofia (enhet 2): Nej jag skulle nog säga att det är arbetsuppgifterna ändå. Kollegorna är väldigt 
viktiga för att man ska trivas på jobbet. Men just … Ja … motiveringen att stiga upp på morgonen 
och gå till jobbet och vilja behålla det jobbet man har tycker jag ändå är arbetsuppgifterna… Men 
sedan att det gör det mycket trevligare att vara på jobbet det är ju kollegorna. 

 
Sofia menar att arbetsuppgifterna är viktigast, tätt följt av kollegorna. Detta är en vanlig 
tankegång bland våra intervjupersoner och vi tror att det har att göra med de anställdas 
utformning av arbetet samt möjlighet till utveckling. Herzberg (2007 refererad i 
Hedegaard 2012, s 137) menar att själva arbetet är en viktig motivationsfaktor för 
arbetstagarna. Motivationsfaktorerna kopplas samman med människans natur, 
utvecklingsbehov och hennes inbyggda önskan att prestera. Att utvecklas och prestera har 
de anställda på MSB möjlighet till i sina arbetsuppgifter, därav tror vi att de flesta av våra 
intervjupersoner beskriver arbetsuppgifterna som viktigast. Detta är även intressant 
eftersom autonomt motiverade medarbetare beskrivs som sådana som engagerar sig i sitt 
arbete därför att de njuter av det och/eller för att de anser att deras arbete är meningsfullt 
(Deci & Ryan 1985, 2008 refererad i Trépanier, Fernet & Austin 2012, s 94 f). Hade vi 
ställt frågan i ett arbete med mer rutinartade arbetsuppgifter tror vi att svaret kan tänkas 
blivit annorlunda. Där kan hygienfaktorerna tros vara viktigare för arbetstagarna och 
möjligheten till utveckling i själva arbetet kännas utom räckhåll (Herzberg 2007 refererad 
i Hedegaard 2012, s 139). Linda beskriver, i motsats till alla andra intervjupersoner, att 
den psykosociala arbetsmiljön inte påverkar hennes motivation. Att den kommer inifrån 
och ligger i att få lämna ifrån sig något bra, något som hon är nöjd med.  
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Linda (enhet 2): Nej, utan… för min del tror jag att det handlar om hur jag är som person att jag vill 
kunna känna mig nöjd med min insats när jag går därifrån, sedan spelar det ingen roll vad jag gör. 
Men visst jag skulle kanske… jag vet inte […] Att jag själv får känna mig nöjd. För det, jag tycker 
inte om att känna att nej det här blev inte bra. Då mår jag inte bra och då tycker jag att… ja men, då 
får jag lite så här lågt självförtroende och känner mig missnöjd med mig själv, vilket inte är en 
trevlig känsla. Men sedan så är det naturligtvis roligare att jobba i en miljö där man har goda 
kollegor och där man har ett bra stöd från sin chef.  

 
Linda påpekar dock att även om inte den psykosociala arbetsmiljön påverkar hennes 
motivation är det roligare att arbeta i en miljö med goda kollegor och bra chef. Hon 
beskriver den psykosociala arbetsmiljön såsom Herzberg (2007 refererad i Hedegaard, 
2012, s 138 ff) beskriver hygienfaktorerna. Hygienfaktorerna har en förebyggande 
funktion och ökar inte motivationen, utan förebygger endast missnöje. Även om 
arbetstillfredsställelsen ökar genom kollegorna och chefen betyder inte det att Linda blir 
reellt motiverad.  
 
MSB som myndighet i samhällets tjänst ger också en möjlighet för arbetstagarna att se 
sig själva i ett större sammanhang. Deras arbete har betydelse för olika delar av 
samhället, både nationellt och internationellt. Detta är också något som en del av våra 
intervjupersoner uttrycker sig om, bland annat Sofia (enhet 2)”[…] Jag trivs mycket bra. 
Det är väldigt roligt, det är omväxlande, man känner att man ja … ofta att man bidrar till 
någonting bättre och så. Man hjälper faktiskt människor i nöd och så.”. Vår uppfattning är 
att känslan som arbetstagarna beskriver av att se sig själva i ett större sammanhang är 
motiverande samt att det bidrar till möjligheten att förverkliga sig själva i arbetet. De kan 
se sig själva som del i en process som är större än dem själva. De har möjlighet att 
påverka, förändra och förbättra samhället.  
 

Julia (enhet 2): […] Och det är hemskt att säga, men jag går ju igång som sagt när det är lite 
snabba puckar och adrenalinet pulserar […] För det kan ju vara, som till exempel om det blir en 
översvämning eller en jordbävning, och då är det, då handlar det, om timmar som de ska i väg 
på. Och oftast är folk […] De är oftast väldigt taggade på att åka iväg och hjälpa. Och det är så 
himla häftigt tycker jag. Jag kan inte åka själv, men de får åka åt mig så att säga. Så det, då är jag 
på topp.  

 
Julia beskriver att det är motiverande att arbeta när det händer något ute i världen och det 
gäller att agera snabbt. Här kan vi se en tydlig koppling till autonom motivation. En 
person anses ha hög autonom motivation i arbetet när handlingarna genomförs därför att 
de anses viktiga och värdefulla. Medarbetare som engagerar sig i sitt arbete för att de 
anser sitt arbete som meningsfullt kan hantera höga arbetskrav i större utsträckning, än de 
som inte har den känslan. Höga arbetskrav kan istället anses motiverande och utvecklande 
för arbetstagaren. Arbetstagare med låg grad av autonom motivation riskerar att se 
arbetskraven som uttömmande och hotfulla eftersom deras handlingar framförallt baseras 
på att tillfredsställa yttre krav (Skinner & Edge 2002, refererad i Trépanier, Fernet & 
Austin 2012, s 94 f). Detta tycker vi att vi ser hos Julia och i det hon beskriver om sin 
arbetssituation.  

4.5	  Möjlighet	  till	  delaktighet	  i	  planering	  och	  beslut	  	  
 
MSB är organiserade i avdelningar med tillhörande enheter. Samtliga intervjupersoner 
beskriver att arbetsförhållandena fungerar bra på enhetsnivå. De beskrev goda relationer 
på enheten både mellan kollegor och chef. De beskrev också att de har möjlighet att 
påverka planering och beslut på enhetsnivå.  
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Linda (enhet 2): På enheten tycker jag att jag i allra högsta grad har möjlighet att vara med och 
påverka. Dels genom verksamhetsplaneringen som vi som sagt har årligen, eftersom jag har sagt 
det hundra gånger nu [skratt]. Men också… och om det skulle behövas ändringar under året så 
tycker jag att det, man får absolut gehör om man lyfter frågan.  

 
Linda beskriver att hon får gehör och har möjlighet att påverka i frågor som rör enheten. 
Även Malin beskriver att hon har möjlighet att påverka:   
 

Malin (enhet 1): Absolut. Jo, men det tror jag och det tror jag är en allmän uppfattning hos alla här 
att vi känner att vi är delaktiga och diskuterar fram hur vi tycker att det ska vara. Sedan är det 
chefen som fattar besluten … men det är … och hon lyssnar på vad vi säger.   

 
Ur ett ledningsperspektiv är det viktigt att medarbetarna blir delaktiga i beslut och 
planering. Om endast ledningen beslutar allt känner inte medarbetarna samma ansvar för 
genomförandet och blir inte heller lika engagerade (Lindmark och Önnevik 2008, s 284 f). 
Även bekräftelsen som kommer av att få vara delaktig i beslut är motiverande för den 
anställde. Herzberg (2007 refererad i Hedegaard 2012, s 138 f) menar att den ska ses som 
en motivationsfaktor. Vi menar även att möjligheten till att vara delaktig i planering och 
beslut ökar egenkontrollen (Eriksson & Larsson 2009, s 145) eftersom det ger 
medarbetarna möjlighet att få kontroll över sin egen arbetssituation. Därmed kan det även 
anses ge arbetstagarna mer motivation. Att få vara med och påverka beslut och som 
anställd känna sig erkänd och sedd vet vi redan från Hawthorne-experimentet (Hedegaard 
2012, s 58 f) har betydelse för motivationen. Högre upp i organisationen menar dock de 
anställda att det blir betydligt svårare att vara med och påverka beslut och planering. Julia 
beskriver att hon inte alls har någon möjlighet att påverka på avdelningsnivå och 
beskriver vad hon tror att det beror på:  
 

Julia (enhet 2): Det beror på att… avdelningsledningen har en… nej de vill inte lyssna helt enkelt. 
Det är väldigt tråkigt för det kan påverka negativt. Eller det gör det, i ganska stor utsträckning… 
det känns, det är väldigt sällan som det känns som att vi har någonting att säga till om. Så det, det 
är en sådan negativ sida. Men… det är också en sak som vi liksom försöker, vi jobbar tillsammans 
och visar nej men det här gör vi, så här påverkar det oss. Så det har väl kanske blivit kanske lite 
bättre. Men det känns fortfarande som det finns en del att önska.  

 
Julia beskriver väldigt tydligt att hon inte upplever att hon har någon som helst möjlighet 
att påverka högre upp i organisationen. Även om hon anstränger sig för att göra sin röst 
hörd får hon ingen respons. Det här upplever hon som negativt och väldigt frustrerande. 
Även Love (enhet 1) konstaterar: ”[…]Sedan om man tittar på de stora dragen på 
myndigheten så upplever jag att jag har i princip obefintligt inflytande […].” Love 
beskriver dock att det är möjligt att gå vidare med något, men att det drunknar på vägen 
upp i organisationen, det försvinner i mängden. 

4.6	  Behovet	  av	  en	  kommunikativ	  och	  synlig	  ledning	  	  
 
Våra intervjupersoner beskriver även annan problematik från ledningens sida. De menar 
att det är vissa otydligheter i kommunikationen angående rollfördelningen och 
ansvarsfördelningen på myndigheten. 
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Kim (enhet 1): […] Just nu är det väl det här att myndigheten har väl inte riktigt satt sig hundra än. 
Med roller och ansvar och vem gör vad. Och det… så man känner ibland att många ska 
bestämma… om samma fråga. Det har liksom inte klarats ut vem som har ansvaret egentligen. 
Utan många vill ta mer ansvar än vad de behöver göra, och så där. 
 
Intervjuare: Är det kommunikationen då egentligen?  
 
Kim (enhet 1): Ja, det kan man väl säga. Alltså, visst kommunikation, ansvarsfördelning, alltså 
vilka roller tar man, alltså i rollfördelningen… lite grann.  

 
MSB bildades som sagt 2009 efter en sammanslagning av tre andra myndigheter. Det är 
det Kim syftar till när hon pratar om att myndigheten inte satt sig än. Hon menar att det 
påverkar ansvarsfördelningen på arbetsplatsen. Även Charlie uttrycker en frustration över 
otydligheten:  
 

Charlie (enhet 2): Ja… Hur vi samarbetar mellan enheterna, ibland tappar man det att man inte vet 
vad man ska göra i ett fall, vad man har för ansvar, till exempel ibland är det inte tydligt. Så det 
är… ibland så blir man frustrerad, ”vad ska jag göra nu?” ”jag vet inte vad jag ska göra” eller 
”vem ska göra vad?”  

 
Charlie menar även hon att ansvarsfördelningen är otydlig och att hon ibland inte vet vad 
som är hennes ansvarsområde i en situation. Lindmark och Önnevik (2008, s 295) menar 
att kommunikation ett viktigt nyckelbegrepp, framförallt i förändringsarbeten. Som det 
verkar på våra intervjupersoner har sammanslagningen fått vissa konsekvenser som 
myndigheten inte riktigt fått ordning på. Malin (enhet 1) önskar: ”Att… samarbetet skulle 
fungera bättre och att det fanns en tydligare ledning som… sa vem som faktiskt jobbar 
med vad och vem som bestämmer över vad och så. För det blir lite strul ibland.” Det finns 
uppenbarligen kommunikationsproblem enheterna emellan och detta verkar till stor del ha 
med ledningen att göra. Vi anser att det är viktigt att det kommer tydliga budskap 
uppifrån så att de anställda vet vad som förväntas av dem.  Det är betydande att ledningen 
tydliggör ansvarsfördelningen, framförallt på enhetsnivå. De anställda måste få veta vad 
som förväntas av dem. 	  
 
Majoriteten av våra intervjupersoner skulle vilja se en mer synlig ledning. De anser att 
ledningen ibland kan sakna förståelse för deras arbete, vilket skapar viss frustration. Julia 
ger ett exempel:   
 

Julia (enhet 2): […] Och det gäller ju även avdelningsledningen. Som absolut har en bättre bild av 
det, men som fortfarande kan komma med en sådan där ”Hej har ni sett den här sidan på 
arbetsgivarverket, den är bra”. Ja vi använder den varje dag när vi skriver våra kontrakt. 

 
Julia beskriver att ledningen inte har koll på enhetens arbete i den grad hon skulle önska 
att de hade. Hon tycker att det har blivit bättre, men ser gärna en ännu större ansträngning: 
 

Julia: Hon [Generaldirektören] var ute här förra året, tror jag det var, och åkte runt bland alla 
enheter. Men vi är väldigt många enheter på MSB. Men hon gjorde det bara för att få en lite mer 
bredare bild av vad vi gör och det tror jag att de behöver fortsätta med. Det räcker inte med ett 
besök en timme, utan de behöver förstå vad vi faktiskt gör. Så det tror jag skulle vara ett tips. 

 
Här beskriver Julia att hon vill få en mer synlig ledning och det är hon inte ensam om. 
Även Kristin går i liknande tankar:  
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Kristin (enhet 1): […] allra mest är nog att de… tar vårt arbete på allvar. Att de faktiskt ser vad vi 
gör. Att vi får kredit för vad vi gör. Och då menar jag faktiskt hela enheten. Att de förstår vad vi 
gör. De verkar fortfarande tro att vi bara sitter och gör XXX, men vi gör ju faktiskt mycket mer… 
Att de förstår vad vi gör och tycker att det är ett bra och viktigt arbete. 

 
Kristin uttrycker en önskan om att bli erkänd och sedd av ledningen. Linda uttalar även 
hon en önskan om erkännande: 
 

Linda (enhet 2): Om min chef kom in och bara… och jag tror inte att det är för att jag har gjort ett 
dåligt jobb men… han, det är ju aldrig han kommer in och säger ”jävligt bra jobbat!” [skratt]. Eller 
om man får uppföljning på… nu får vi som sagt uppföljning. Men kanske om man fick det ännu 
mer och man fick bli ännu mer synliggjord på något vis. 

 
Linda beskriver på samma sätt som övriga intervjupersoner att hon skulle vilja bli sedd av 
ledningen. Hon vill få mer positiv feedback i sitt arbete. Att arbetstagarna vill bli sedda 
av sin ledning är inte ett nytt fenomen. Redan i början av 1900-talet upptäcktes att 
människan har ett behov av att bli sedd på arbetsplatsen. Exempelvis resulterade 
experimenten på Hawthorne-fabriken i en större förståelse för medarbetarna som 
människor istället för kugghjul i ett maskineri (Hedegaard 2012, s 55 f). Det var en viktig 
språngbräda för det senare HRM-perspektivet som anammade resultaten av 
experimenten. Här förstärktes ytterligare perspektivet om att medarbetarna motiveras av 
att bli sedda, hörda och uppskattade (Lindmark & Önnevik 2008, s 25). Detta är precis 
vad vi anser att medarbetarna på MSB uttrycker en önskan om. De vill bli sedda, hörda 
och uppskattade och menar att ledningen bör få en bättre förståelse för enheternas arbete. 
Vi tror att förståelsen kan vara grunden till en bättre organisering i verksamheten. Vår 
uppfattning är att oförståelsen för enheternas arbete också är orsaken till den otydliga 
ansvarsfördelningen som de anställda upplever. Om ledningen lyckas få en överblick tror 
vi att det kan underlätta för myndighetens arbete överlag. Både vad gäller 
kommunikationen, ansvarsfördelningen, samt faktorn att medarbetarna känner sig sedda 
och erkända i sitt arbete.  
 
Intervjupersonen Love upplever inte riktigt problemen på samma sätt som de andra 
respondenterna beskriver. Hon har en annan syn på ledningens roll:   
 

Love (enhet 1): Nej, de har ingen chans att vara tillräckligt insatta i mina frågor ändå och det 
handlar inte om att de gör bra eller dåligt jobb utan det är så stor bredd på frågorna så att det 
finns ingen chans, är de för specialiserade och kan mycket om mina frågor då kan de för lite om 
andra frågor så att det är ett helikopterperspektiv som behövs… Så jag upplever inte heller att de 
ska vara på ett direkt annorlunda sätt, jag tror inte riktigt att det, det är inte rimligt och kanske 
inte heller önskvärt, det viktigaste är att man har en närmsta chef som är tillräckligt styrande och 
stöttande tycker jag.  

 
Love uttrycker en tanke om att det varken är möjligt eller önskvärt att ledningen ska sätta 
sig in i allas arbete. Hon menar att det viktigaste är att det har ett helikopterperspektiv och 
att det finns en närmsta chef som är tillräckligt styrande och stöttande. Dessa tankar kan 
vi ha förståelse för, men vill också knyta det till det som vi diskuterade ovan; ledningen 
behöver få en bättre helhetsbild. Även om Love uttrycker sig lite annorlunda än de övriga 
intervjupersonerna är budskapet i stora drag det samma. Samtliga medarbetare som 
deltagit i undersökningen menar att ledningen är viktig och det är viktigt att de har en 
förståelse för verksamheten som bedrivs i enheterna. Åsikterna skiljer sig dock åt när det 
gäller på vilken nivå förståelsen från de högre cheferna behöver finnas. 
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4.7	  Relationer	  på	  arbetsplatsen	  
 
MSB är som sagt organiserade i olika enheter som tillsammans ingår i större avdelningar. 
Alla enheter arbetar på olika sätt. En del arbetar i arbetslag och andra själva eller i 
tillfälligt ihopsatta team. Det gör också att sammanhållningen varierar. På de enheter som 
varit med i undersökningen beskrivs sammanhållningen som väldigt bra, det är alla 
respondenter överens om. Charlie (enhet 2) beskriver det så här: ”[…] Vi är, vi är 
jättetajta. Vi trivs jättebra ihop. Vi jobbar tillsammans vi skrattar, vi fikar ofta 
tillsammans… det är lätt att samarbeta, vi är ofta överens om saker. Vi har inte haft några 
… konflikter med varandra och det funkar bra. Jag trivs på vår enhet.” Malin (enhet 1) 
redogör också för sammanhållningen på enheten: ”Vår sammanhållning, den är nog 
ganska unik […] Vi är nog, det är många som är avundsjuka på vår sammanhållning och 
att vi har så roligt.”  
 
Mellan enheterna varierar å andra sidan sammanhållningen i större utsträckning. Love 
(enhet 1) beskriver: ”[…] Sedan i relation, vår enhet i relation till andra … så kan det vara 
både jättebra stämning också men också mindre bra, det är … det är väldigt mycket 
beroende på … som på de flesta arbetsplatser … ibland funkar det inte”. Även Kristin på 
samma enhet upplever att relationen till andra enheter är bristande.   
  

Kristin (enhet 1): […] Men vi samarbetar inte sådär särskilt bra med de andra enheterna, här i 
alla fall… Nu tänkte jag mer socialt ja. Vi har bra sammanhållning på vår enhet och det är både 
bra och dåligt för vi blir lite introverta. Men, vi försöker, vi har faktiskt bättrat oss. Vi försöker 
verkligen tänka på det. Men vi har inte särskilt att vi känner att… att en annan enhet då känner 
någon sammanhållning med oss. […] Några är neutrala, men vi umgås inte med dem ändå. 

 
Kristin menar att enhetens goda sammanhållning gör att de blir lite introverta mot 
enheterna runt omkring, även om hon beskriver att det har blivit bättre. I Maslows 
behovspyramid beskriver det tredje steget sociala behov människans behov av att tillhöra 
en grupp och umgås med människor (Lindmark & Önnevik 2008, s 34 och Wolvén 2000, 
s 169). Ur ett HRM perspektiv menar Lindmark och Önnevik (2008, s 35 f) att 
organisationen kan hantera och stimulera detta behov genom att se till att det finns 
naturliga mötesplatser för personalen på arbetet, samt att det uppmuntras till 
teambuildning-aktiviteter. Flera av respondenterna berättar att myndigheten har 
enhetsdagar och avdelningsdagar för att stärka sammanhållningen mellan enheterna. Våra 
intervjupersoner beskriver det som väldigt positivt och menar att det kan hjälpa enheterna 
att få förståelse för varandras arbete. Sofia (enhet 2) beskriver: ”[…] Det, ja … man 
försöker väl göra sådana saker och … prata lite grann om vad man sysslar med och sådär, 
ju mer man känner varandra desto lättare är det att jobba och förstå varandra [...].”	  Det 
tror vi även kan öka möjligheten till tydligare ansvarsfördelning. Vi menar att det är ett 
arbete som myndigheten bör fortsätta med, och kanske till och med lägga ännu mer energi 
på för att även förbättra kommunikationsvägarna som diskuteras under rubriken ”Behovet 
av en kommunikativ och synlig ledning”. 
 
Genom Hawthorne-experimenten upptäcktes att sociala relationer är av stor betydelse för 
arbetet. Att ha sociala relationer i arbetet har också en positiv effekt på de anställdas hälsa 
och beteende i arbetet (Karasek & Theorell 1990, s 68 f). Johnson (1986 refererad i 
Eriksson och Larsson 2009, s 144 och Karasek & Theorell 1990, 69) menar att socialt 
stöd dels har en grundläggande betydelse för arbetstagarens behov av gruppkänsla och 
umgänge, men att det också fungerar som en buffert mellan arbetskrav och egenkontroll 
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för individen. Som våra intervjupersoner beskriver är sammanhållningen väldigt god på 
båda enheterna. I och med det uppfylls behovet av gruppkänsla, samt buffertbehovet 
eftersom de har nära kollegor som de fungerar bra med. Att sammanhållningen fungerar 
sämre utanför enheten kan bli problematiskt vid till exempel arbetsmässiga samarbeten, 
men det är inte problematiskt i fråga om själva behovet av socialt stöd. Självklart är det 
alltid trevligare att ha god sammanhållning på arbetsplatsen i stort, och kanske framförallt 
i anknytning till själva avdelningen, men vi anser inte att det är primärt, det är inte ett 
behov som Johnson (1986 refererad i Eriksson och Larsson) menar riskerar vara 
ouppfyllt.  
 
Samtliga av våra intervjupersoner betonade vikten av att ha goda kollegor omkring sig i 
arbetet. Julia beskriver varför det är av så stor betydelse:  
 

Julia (enhet 2): Alltså… ja motivationen är väldigt styrd av hur man har det på jobbet skulle jag 
vilja påstå. För att jag kan jobba på ett jätteroligt projekt, men är jag samtidigt osams med en 
kollega som jag ska jobba tillsammans med, då blir ju projektet inte roligt. Och samma sak, ja 
det behöver ju inte vara att man ska jobba tillsammans heller, men är det dålig stämning på 
enheten så känns det inte roligt att gå till jobbet och då tappar man ju liksom motivationen. Så 
för mig är det väldigt, alltså sammankopplat med kollegorna. Absolut. Jag får ju komma hit och 
umgås med mina kompisar varje dag och det är ju jätteroligt. 

 
Julia beskriver att kollegorna betyder väldigt mycket för henne och hennes motivation i 
arbetet. Vem hon arbetar med styr också väldigt mycket hur roligt hon tycker att jobbet 
är. Även här ser vi behovet av socialt stöd från kollegor. Julia beskriver att om det är 
dåligt stämning mellan kollegor är det tungt att gå till arbetet. Forskning inom området 
har visat att brist på socialt stöd i arbetet kan leda till psykisk ohälsa i form av till 
exempel stress eller ångest (Bültmann et al. 2002, Marchand et al. 2005, Niedhammer et 
al. 1998, Stansfeld et al 1998, 1999, Wang & Pattern 2004 refererad Choi & Östergren 
m.fl. 2010, s 77 f). Det är därför av största betydelse att MSB arbetar med enheter som 
inte har lika god gemenskap. Love (enhet 1) beskriver att sammanhållningen på andra 
enheter inte är självklar: “Så att vi pratar så om vår enhet då, att vi har väldigt god 
sammanhållning. Det är inte självklart på andra ställen [enheter].”  
 
Vi beskriver under rubrik ”Själva arbetet som motivationsfaktor” att medarbetarna anser 
att arbetsuppgifterna är viktigast för motivationen i förhållande till den psykosociala 
arbetsmiljön. Näst viktigast beskrivs dock kollegorna vara för motivationen. Charlie 
(enhet 2) beskriver det till och med som det som betyder mest: ”Om jag skulle välja en… 
det blir mina kollegor. Det blir det… för att går jag till ett jobb och inte känner mig 
bekväm med mina kollegor då vill jag inte vara där. Det spelar ingen roll om det är roliga 
uppgifter för jag kommer ändå jobba med dem.” Det tredje steget om det sociala behovet 
i Maslows behovspyramid beskriver vikten av sociala relationer och vänskap för 
människan (Lindmark & Önnevik 2008, s 34 och Wolvén 2000, s 169). Johnson (1986 
refererad i Eriksson & Larsson 2009, s144 och Karasek & Theorell 1990, s 69) menar, 
som tidigare nämnt, med sitt sociala tillägg i Karaseks krav- och kontrollmodell att 
kollegorna fungerar som en buffert för arbetstagaren när dennes arbetskrav och 
egenkontroll är oförenliga med varandra. Julia (enhet 2) beskriver: ”[…] Men generellt 
sett skulle jag säga att det ganska ofta är så att det är sammanhållningen på arbetsplatsen 
som får mig att gå till jobbet vissa dagar. För att jag trivs så bra med mina kollegor.” För 
Julia har kollegorna väldigt stor betydelse och hon menar till och med att de ibland kan 
vara avgörande för att hon ska gå till jobbet.  
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4.8	  Sammanfattning	  av	  Resultat	  och	  analys	  
 
Intervjupersonerna beskriver att arbetskraven överlag är rimliga, även om det finns vissa 
undantag. Julia menar att arbetskraven kan upplevas som orimliga i vissa situationer 
eftersom hennes arbetsuppgifter är behovsstyrda. Hon menar också, precis som Charlie 
och Sofia uttrycker sig om, att kraven kan bli för höga om man som arbetstagare tar på sig 
för mycket jobb och inte säger ifrån. Love beskriver även höga krav från samhället och 
menar att de ibland kan upplevas vara näst intill omöjliga att leva upp till. I studien har 
framkommit att arbetstagarna på enheterna som deltagit i undersökningen har hög 
egenkontroll i sitt arbete. De beskriver frihet under ansvar och att arbetsgivaren litar på att 
de själva planerar och utför sina arbetsuppgifter. Graden av egenkontroll skiljer sig mellan 
individerna, även om den hos alla är förhållandevis hög. Kim är ett exempel på en 
arbetstagare som har ett stort eget ansvarsområde och därmed en väldigt hög grad av 
egenkontroll. Julia beskriver däremot att hon inte kan bestämma vad hon ska göra i 
samma grad som hon kan påverka hur hon ska utföra arbetsuppgiften. Samtliga 
intervjupersoner beskriver även förhållandevis stort inflytande i arbetet, även om också 
detta uttrycker sig i olika hög grad. Den höga graden av egenkontroll menar vi dessutom 
innebär att de anställda har hög grad av autonom motivation i arbetet.  
 
MSB beskrivs av intervjupersonerna som en utvecklande arbetsplats med utmanande och 
spännande arbetsuppgifter. Detta menar vi gör att arbetet ger möjlighet för arbetstagarna 
att förverkliga sig själva enligt Maslows femte steg i behovspyramiden (Lindmark & 
Önnevik 2008, s 34 och Wolvén 2000, s 169). Rutinartat arbete ger däremot enligt 
Herzberg (2007 refererad i Hedegaard 2012, s 139) inte samma möjligheter och 
arbetstagarna Malin och Julia uttrycker sig om att sådant arbete är omotiverande. 
Ytterligare möjligheter att utvecklas får arbetstagarna genom feedback från chefen och 
kollegorna. Sofia menar att hon vill ha mer konstruktiv feedback och kopplar även det till 
viljan att bli sedd och erkänd. Hon menar också att det ska finnas en balans mellan insats 
och belöning i arbetet, att ledningen ska visa lika stor uppskattning som den anställde 
lägger ner tid i arbetet. Lönen är en del i Siegrist insats- och belöningsmodell. Flera av 
arbetstagarna uttrycker sig om att lönen bör spegla den insats som görs i arbetet och att 
den fungerar som en sorts feedback, ett erkännande från ledningen.  
 
I anknytning till den psykosociala arbetsmiljön uttrycker sig intervjupersonerna om att 
arbetsuppgifterna är viktigast för motivationen. Arbetsuppgifterna är den del av själva 
arbetet där Herzberg (2007 refererad i Hedegaard 2012, 137) menar att möjligheterna för 
självförverkligande finns. Våra intervjupersoner upplever att deras arbetsuppgifter är 
utvecklande och därför tror vi de svarar på detta sätt. Vår teori är också att svaren kan 
tänkas sett annorlunda ut om vi haft respondenter med mindre utvecklande arbete. Då tror 
vi svaren inriktats mer mot Herzbergs (2007 refererad i Hedegaard 2012, s 139) 
hygienfaktorer. Slutligen betonar några av intervjupersonerna möjligheten som MSB ger 
att se sig själv i ett större sammanhang. Detta menar vi är starkt kopplat till autonom 
motivation eftersom arbetsuppgifterna i hög grad utförs därför att de känns viktiga och 
värdefulla. Detta ger också en möjlighet för arbetstagarna att hantera höga arbetskrav och 
se dem som utvecklande (Skinner & Edge 2002, refererad i Trépanier, Fernet & Austin 
2012, s 94 f).   
 
Myndigheten MSB är organiserad i avdelningar och enheter. Samtliga intervjupersoner 
beskriver att arbetsförhållandena fungerar bra på enhetsnivå och de känner att de har 
möjlighet att påverka beslut. Ur ett ledningsperspektiv är det viktigt att medarbetarna får 
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vara med och påverka eftersom det gör att de känner sig mer delaktiga i arbetet 
(Lindemark & Önnevik 2008, s 284 f). Vi tror att detta även påverkar medarbetarnas 
egenkontroll eftersom delaktighet kan leda till en möjlighet att påverka sin arbetssituation. 
Utanför enheten, högre upp i organisationen, är det svårare att vara med och påverka. 
Love beskriver till och med obefintlig möjlighet till inflytande på myndigheten. Det finns 
även en annan problematik på myndigheten, intervjupersonerna upplever brister i 
kommunikationen, vilket kommer i uttryck genom en otydlig roll- och ansvarsfördelning 
på enheterna. Kim menar att problematiken grundar sig i omorganisationen som ägde rum 
efter sammanslagningen av de tre tidigare myndigheterna. Även Charlie och Malin 
uttrycker tankar om detta och vill framförallt se en tydligare ledning som kan klargöra 
vem som ska göra vad. Majoriteten av våra respondenter menar även att de vill ha en 
synlig ledning. Julia beskriver att hon sett en förbättring, men att det är viktigt att fortsätta 
med arbetet. Även Kristin och Linda går i samma tankar; medarbetarna vill bli sedda, 
hörda och uppskattade. Det är viktigt att ledningen får en större förståelse för enheternas 
arbete och vi tror att förståelsen kan vara grunden till en bättre organisering i 
verksamheten. Därmed är oförståelsen för enheternas arbete grunden till den otydliga 
ansvarsfördelningen. Love har ett annorlunda perspektiv än övriga intervjupersoner. Hon 
betonar istället vikten av ett helikopterperspektiv och att det mest väsentliga är att den 
närmsta chefen är styrande och stöttande. Samtliga intervjupersoner är dock överens om 
att ledningen är viktig och att det är betydande att de har en förståelse för verksamheten 
på enheterna.  
 
Samtliga intervjupersoner beskriver sammanhållningen på enhetsnivå som god, även om 
Love poängterar att det finns enheter där den inte är lika självklar. Mellan enheterna 
varierar sammanhållningen och Kristin upplever att den på hennes enhet till och med kan 
leda till att de blir lite introverta gentemot andra. Precis som rekommenderas ur ett HRM-
perspektiv anordnar myndigheten avdelningsdagar för att förbättra samarbetet mellan 
enheterna.  Detta upplevs av respondenterna som positivt och de tror att det är något som 
kan öka förståelsen mellan enheterna. Detta tror även vi kan minska problemet med den 
otydliga ansvarsfördelningen som diskuteras ovan. Kollegorna betyder mycket för 
respondenterna och precis som Johnson (1986 refererad i Eriksson & Larsson 2009, s 144 
och Karasek & Theorell 1990, s 69) beskriver genom sitt tillägg socialt stöd menar 
respondenten Julia att kollegorna kan fungera som en buffert. Hon betonar att kollegorna 
är det som får henne att gå till jobbet vissa dagar. Det sociala stödet är framförallt viktigt i 
den närmsta omgivningen och har inte samma betydelse för sammanhållningen i stort. Det 
gör att samarbetsproblemen mellan enheterna inte påverkar tillägget socialt stöd även om 
det naturligtvis kan bli problem vid arbetsmässiga samarbeten. Kollegorna påverkar också 
motivationen i arbetet och våra intervjupersoner beskriver att de, efter arbetsuppgifterna, 
är viktigast för motivationen. Charlie beskriver dem till och med som allra viktigast och 
menar att hon inte kan tänka sig att gå till ett jobb där hon har dålig relation med 
kollegorna, hur roliga arbetsuppgifterna än må vara.  
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5.	  Sammanfattande	  diskussion	  
 
Detta avsnitt presenterar till att börja med undersökningens slutsatser, där syftet och 
frågeställningarna besvaras. Därefter förs en avslutande diskussion där vi fördjupar oss 
i, och diskuterar, delar av slutsatserna.	  Detta för att ge en bättre förståelse för utvalda 
delar av undersökningen. Diskussionen i sig är indelad i tre rubriker: Förtydligande och 
fördjupning, Styrkor och svagheter i uppsatsen, samt Fortsatt forskning.  

5.1	  Slutsatser	  
 
Syftet med uppsatsen har varit att få förståelse för vilken betydelse MSB:s psykosociala 
arbetsmiljö har på de anställdas motivation. Vi har varit särskilt intresserade av 
ledningens betydelse för de anställdas motivation som en del av den psykosociala 
arbetsmiljön. Vi valde att undersöka två enheter för att få en större bredd i materialet. 
 
I anknytning till syftet formulerades följande frågeställningar:  
 

1. Vilken betydelse har psykosociala arbetsvillkor för de anställdas motivation?  
2. Vilken betydelse har ledningen för personalens motivation? 

 

5.1.1	  Vilken	  betydelse	  har	  psykosociala	  arbetsvillkor	  för	  de	  anställdas	  motivation?	  
 
I den teoretiska referensramen har vi redogjort för studiens förhållningssätt till den 
psykosociala arbetsmiljön. Det är Epplers och Nelanders (1981, s 7 ff) syn på, och 
kategorisering av, begreppet som beskrivits. De delar in den psykosociala arbetsmiljön i 
kategorierna: arbetsinnehåll, arbetsorganisation och samarbetsformer. Arbetsinnehåll 
behandlar bland annat hur arbetsuppgifterna planeras och utförs, arbetstagarens upplevda 
mening, samt möjligheter till personlig utveckling. Arbetsorganisationen syftar bland 
annat till arbetsplatsens formella och informella struktur, övergripande planering och 
arbetstidsförläggning, utformning av chefsroller, medbestämmande, samt tidsplanering av 
arbetsuppgifter. Samarbetsformerna avser samtliga relationer på arbetsplatsen, 
exempelvis mellan individ och arbetsgrupp, samt arbetsgrupp och arbetsorganisation. 
Som vi även beskriver i den teoretiska referensramen är kategorin arbetsorganisation 
väldigt bred och innefattar många olika delar. I och med studiens andra frågeställning om 
ledningen har vi tonat ner vissa delar av den kategorin för att förhålla oss till de delar som 
innefattar ledningens påverkan på de anställdas arbetsvillkor.   
 
Arbetsinnehållet har framförallt betydelse för de respondenternas motivation i positiv 
mening i och med deras höga egenkontroll i arbetet. Även arbetskraven är motiverande 
eftersom de är tillräckligt höga för att vara utmanande, men inte så höga att de är psykiskt 
påfrestande. Dessa förhållanden leder således till ett aktivt arbete enligt Karaseks krav- 
och kontrollmodell. Det aktiva arbetet menar Karasek och Theorell (1990, s 35) i sig är 
motiverande. Arbetsinnehållet har också betydelse för respondenternas motivation i fråga 
om utvecklingsmöjligheter. Själva arbetet ger möjlighet till personlig utveckling och 
intervjupersonerna menar dessutom i enlighet med den här tanken att rutinarbete är 
omotiverande. Även möjligheten till positiv och konstruktiv feedback, att få bekräftelse, 
uppskattning och bli sedd av ledningen, upplever respondenterna som motiverande. 
Möjligheten till feedback från kollegor och chefer varierar mellan respondenterna. 
Detsamma gäller i fråga om den sker spontant eller i organiserade samtal. Viktigast för 
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motivationen beskrivs arbetsuppgifterna vara och vi tror att det beror på 
utvecklingsmöjligheterna som arbetet på MSB möjliggör. Möjligheten att se sig själv i ett 
större sammanhang och få jobba med arbetsuppgifter som gör skillnad är också något som 
bidrar till motivationen hos en del av våra respondenter.   
 
Arbetsorganisationen har, ur ett ledningsperspektiv, betydelse för de anställda i den mån 
den är organiserad så att ledningen ger möjlighet till medbestämmande för arbetstagarna. 
Att ha möjlighet att påverka vid planering och beslut är viktigt för medarbetarna och kan i 
sin tur öka motivationen. Medarbetarna har stor möjlighet att påverka på enhetsnivå, men 
svårare högre upp. Detta menar intervjupersonerna påverkar motivationen negativt och 
beskriver det som frustrerande. Respondenterna beskriver också att det är viktigt att bli 
sedd, hörd och uppskattad av ledningen. Majoriteten av respondenterna upplever dock att 
det är något som ledningen högre upp i organisationen behöver bli bättre på. De vill ha en 
närvarande ledning som har större förståelse för deras arbete. 
 
Samarbetsformerna påverkar också motivationen hos de anställda. Sammanhållningen 
beskrivs av respondenterna, näst efter arbetsuppgifterna, som viktigast för motivationen. 
På enheterna som deltog i undersökningen framställs sammanhållningen som god på 
enhetsnivå. En av respondenterna menar att det inte är självklart på andra enheter. 
Individen har sociala behov som behöver bli tillfredsställda (Lindmark & Önnevik 2008, s 
34 och Wolvén 2000, s 169), därför är det viktigt att sammanhållningen närmast individen 
är god på arbetsplatsen. En av intervjupersonerna beskriver till exempel att hon inte vill 
arbeta på en arbetsplats med dåliga relationer och en annan menar att det är kollegorna 
som får henne att gå till jobbet vissa dagar. Ingen av intervjupersonerna beskriver 
kollegorna som oviktiga. Respondenterna på enhet 1 har sämre sammanhållning med 
andra enheter på avdelningen och på arbetsplatsen i stort, vilket kan påverka 
arbetsmässiga samarbeten på avdelningen. Detta problem hade dock inte enhet 2, de 
beskriver tvärtom god relation med andra enheter på myndigheten. Avdelningsdagarna 
som myndigheten arrangerar upplever flera av respondenterna som positiva då de menar 
att det ökar möjligheten till bättre samarbeten mellan enheterna.   
 
En av våra intervjupersoner uttrycker dock tankar om att den psykosociala arbetsmiljön 
inte är en motivationsfaktor för henne. Hon menar att motivationsfaktorn för henne är att 
göra ett bra arbete och få lämna ifrån sig något som hon är nöjd med. Hon beskriver dock 
att goda kollegor och en bra chef gör det roligare att gå till jobbet, men att det inte 
påverkar hennes motivation. Detta perspektiv visar också på att motivationen till viss del 
är individuell. På samma sätt blir de personliga skillnaderna tydliga när vissa 
intervjupersoner beskriver kollegorna som viktigast, samtidigt som andra menar att 
arbetsuppgifterna är viktigare. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den psykosociala arbetsmiljön har betydelse för 
respondenterna på MSB, men på vilket sätt den har betydelse skiljer sig åt mellan 
medarbetarna. Att de anställda har ett, enligt krav- och kontrollmodellen, aktivt arbete har 
positiv effekt på motivationen och bidrar till utveckling i arbetet. Arbetsuppgifterna är 
viktigast för motivationen och möjligheten att utvecklas i arbetet genom feedback och 
utvecklande arbetsuppgifter är i sig en motivationsfaktor. För motivationen är också 
medbestämmande en viktig del, det är viktigt att ha möjlighet att påverka sin egen 
arbetssituation. Slutligen spelar även samarbetsformerna en viktig roll och goda relationer 
på arbetsplatsen har stor betydelse för de anställdas motivation; de beskrivs som näst 
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viktigast för motivationen. Under kommande rubrik redogörs närmare för ledningens 
betydelse för de anställdas motivation.  

5.1.2	  Vilken	  betydelse	  har	  ledningen	  för	  personalens	  motivation?	  
 
Ledningen har förhållandevis stor betydelse för de anställdas motivation, till viss del beror 
det dock på i vilket led i ledningen det syftas till då hierarkin kan sträcka sig högt upp i 
verksamheten. På enhetsnivå är chefen viktig för de flesta. Många uttrycker sig om att de 
vill ha en bra och stöttande chef som ger positiv och konstruktiv feedback. Andra har inte 
så nära kontakt med sin chef och därmed påverkar inte denne deras arbete i så stor 
utsträckning. Högre upp i organisationen på avdelningsnivå, men även ännu högre upp, 
finns en gemensam tanke om att ledningen ska vara synlig och ha en förståelse för de 
anställdas arbete. De bör ha ett helikopterperspektiv, som en av respondenterna uttrycker 
det. Detta fungerar inte riktigt idag och de anställda känner sig inte hörda, de känner inte 
att de har något att säga till om. Här vill vi också knyta in motivationen eftersom en synlig 
ledning motiverar de anställda. Precis som vid Hawthorne-experimenten (Hedegaard 
2012, 58 f) resulterar myndighetsledningens uppriktiga försök till att förbättra situationen 
i att de anställda faktiskt känner sig sedda och förstår att ledningen bryr sig. 
Problematiken med ledningen kommer att diskuteras vidare i diskussionsavsnittet.  

5.2	  Diskussion	  
	  
Nedan presenteras de delar av slutsatsen som vi har valt att fördjupa oss i ytterligare. 
Dessa två ämnen är Aktiva arbeten och Ledningen. Rubriken Aktiva arbeten berör ett 
utav de arbeten som finns i krav- och kontrollmodellen. Under rubriken Ledningen 
försöker vi fördjupa oss ytterligare i ledningens roll på MSB. Därefter beskrivs styrkor 
och svagheter i undersökningens slutsatser och avslutningsvis ges förslag på fortsatt 
forskning. 

5.2.1	  Förtydligande	  och	  fördjupning	  
 
Undersökningen har visat att den psykosociala arbetsmiljön har betydelse för 
motivationen och därmed kan påverka medarbetarnas upplevelse av arbetet. Nedan 
kommer vi att ta upp de delar av slutsatsen som vi anser är av vikt att förtydliga och 
diskutera djupare.  

Aktiva	  arbeten	  
 
Vi väljer här att diskutera ”aktiva arbeten”, därför att vi anser att undersökningen i sig inte 
redogör för eller diskuterar kring varför vi anser att de anställda på MSB har ett aktivt 
arbete enligt krav- och kontrollmodellen. Karaseks begrepp egenkontroll och arbetskrav 
har betydelse för de anställdas motivation (Karasek & Thorell 1990, s 35) och vi anser att 
de anställda på MSB har hög egenkontroll och förhållandevis höga arbetskrav. Det som 
talar för att de anställda har hög egenkontroll är till exempel att de beskriver att de kan 
utnyttja sin kompetens och att de kan bestämma över utförandet av sina arbetsuppgifter. 
Vi menar att deras befattningar är utformade så att det krävs att arbetstagarna besitter viss 
kompetens för att kunna utföra tillhörande arbetsuppgifter. Dessutom har vi förstått det 
som att det finns stora möjligheter till kompetensutveckling så länge den nya kunskapen 
avses användas i tjänsten. Det menar vi argumenterar för hög grad av egenkontroll. 
Arbetskraven beskrivs överlag som rimliga, även om några av intervjupersonerna 
uttrycker sig om att de ibland kan tyckas vara aningen för höga. Det är med bakgrund av 
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detta som vi konstaterar att respondenterna i undersökningen innehar ett, enligt krav- och 
kontrollmodellen, ”aktivt arbete”. Ett aktivt arbete leder således till aktivt lärande och 
motivation till att utvecklas (Eriksson & Larsson 2009, s 144).  
 

 
Figur 7: Enheterna placerade i krav- och kontrollmodellen (Eriksson & Larsson 2009, s 
144) 

Ledningen	  	  
	  
Vi väljer att diskutera ledningens betydelse ytterligare då framförallt ledningens betydelse 
för motivationen var det tydligaste mönstret vi kunde utläsa som var gemensamt för 
respondenterna. Ledningens betydelse är också en egen frågeställning i studien och av den 
anledningen är det också intressant att fördjupa sig i och diskutera resultatet som 
framkommit genom analysen. MSB är som sagt en sammanslagning av Räddningsverket, 
Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Denna 
sammanslagning ledde till stora omorganisationer som enligt intervjupersonerna inte 
verkar satt sig helt än. Många anställda är kvar i gamla hjulspår från den gamla 
organisationen och har inget ”MSB-tänk”, vilket leder till otydlig ansvarsfördelning. 
Precis som vi diskuterar i resultatet är kommunikation avgörande i förändringsarbeten. 
För oss verkar det som att ledningen har brustit i den här frågan eftersom det fortfarande 
finns problem. Samtidigt beskriver även intervjupersonerna att de inte upplever att 
ledningen vet vad respektive enhet arbetar med och att det är väldigt frustrerande. Det tror 
vi också är en del i den otydliga ansvarsfördelningen. Om inte ledningen vet vad 
enheterna gör, hur ska då enheterna veta vad som förväntas av dem? Vi tycker oss även 
kunna se vissa samband mellan den otydliga ansvarsfördelningen och de 
samarbetsproblem som en av enheterna beskriver. Dessa problem verkar till viss del ha att 
göra med att de inte har förståelse för varandras arbete. Det märks dock med anledning av 
hur respondenterna uttrycker sig i intervjuerna att ledningen försöker att lösa dessa 
problem genom vissa åtgärder, exempelvis avdelningsdagar. Avdelningsdagarna är en 
viktig del i detta och ska bidra till en större förståelse mellan enheterna. Den här insatsen, 
från ledningens sida, tycker vi är viktig att de fortsätter med och det uppskattas dessutom 
av medarbetarna. Ännu har problematiken med ledningen inte blivit riktigt bra och många 
av respondenterna betonar också detta. Intervjupersonerna var rörande överens om att 
ledningen måste bli mer synlig och få större förståelse för deras arbete. Detta hör även 
ihop med den otydliga ansvarsfördelningen som beskrivs.  
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Efter denna diskussion drar vi slutsatsen att ledningsproblematiken påverkar flera delar av 
den psykosociala miljön, inte bara relationen till myndighetens chefer. Den otydliga 
ansvarsfördelningen påverkar även arbetets organisering och innehåll, likväl som det 
påverkar de sociala relationerna till andra enheter och avdelningar på myndigheten. Detta 
i sin tur gör att motivationen påverkas negativt. Avslutningsvis menar vi att lösningen på 
problemet är att prioritera en synlig ledning och samtidigt försöka lägga resurser på det. 
Vi tror att en sådan satsning skulle kunna skapa en positiv kedjereaktion, eftersom 
problemen till stor del verkar vara knutna till varandra. 

Avslutande	  fördjupning	  –	  kopplingen	  mellan	  aktivt	  arbete	  och	  ledningen	  	  
	  
Att ha ett aktivt arbete är motiverande, vilket tydligt framkommit i den här studien. Vad 
som också varit väldigt tydligt, är ledningens betydelse för de anställdas motivation. Vi 
vill under den här rubriken kort diskutera huruvida det kan finnas ett samband mellan 
dessa två i anknytning till motivationen som respondenterna beskriver. Aktivt arbete 
innebär hög egenkontroll och höga arbetskrav, vilket för våra respondenter innebär 
mycket självständigt arbete. De utformar och utför sina egna arbetsuppgifter, vilket 
innebär att resultaten av deras arbeten i hög grad präglas av deras egen kompetens och 
arbetssätt. Detta gör att prestationen kommer att hänföras till individen personligen. Vi 
vill lyfta upp en fundering om huruvida ett sådant arbetssätt i sin tur skapar ett större 
bekräftelsebehov hos arbetstagarna. Jämför vi med ett arbete på golvet, där 
arbetsuppgifterna är fastlagda utan möjlighet till eget inflytande, blir produkten också till 
fullo organisationens. Individen har inte samma möjlighet att sätta sin prägel på arbetet. 
Därför tror vi att feedback från ledningen, bekräftelse, blir väldigt viktigt i det aktiva 
arbetet, eftersom individen själv på ett annat sätt får stå till svars för produkten. Vår tanke 
är att det är därför som respondenterna uttrycker en så stor önskan om att bli sedd av 
ledningen; att ledningen förstår vilken betydelse individens arbete har för organisationen. 
Detta samband exemplifierar vi med en egen modell för att illustrera just den här 
diskussionen. Modellen är inte, och är inte heller menad för att vara, allmängiltig för 
uppsatsen som sådan. Utan ett sätt att belysa vårt resonemang i denna diskussion. 
 

Figur 8: Egen modell i anknytning till den avslutande fördjupningen 
 
Med modellen vill vi illustrera att möjligheten till aktivt arbete i kombination med 
ledningen är viktiga komponenter för de anställdas motivation. Pilen som pekar mot 
ledningen från aktiva arbeten ska belysa vårt resonemang om att ett aktivt arbete kan öka 
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ledningens betydelse och därmed också indirekt öka ledningens betydelse för 
motivationen.  

5.2.2	  Styrkor	  och	  svagheter	  i	  slutsatserna	  
 
Framförallt är styrkan med undersökningen att vi fått svar på syftet och 
frågeställningarna. Vi kan emellertid inte komma ifrån att vissa individuella skillnader 
kunnat utläsas i datamaterialet. Dock tror vi inte att fler intervjuer med den nuvarande 
studiens intervjuguide hade givit oss större klarhet. Därför anser vi att det datamaterialet 
som samlats in ger oss belägg för våra slutsatser. Däremot har vi fört en diskussion 
sinsemellan om huruvida vi kunnat få bättre belägg om vi efter analysen av 
datamaterialet, formulerat ytterligare en intervjuguide och gjort fler intervjuer. Detta för 
att belysa området ytterligare och gå djupare in på vissa delar som varit intressanta. Ett 
exempel på detta är det annorlunda perspektivet att den psykosociala arbetsmiljön inte har 
betydelse för motivationen, vilket en av våra respondenter uttrycker sig om. Det hade 
varit intressant att urholka ytterligare. 
 
Ytterligare styrkor i undersökningen är de slutsatser som dragits med hjälp av enhälliga 
svar; där samtliga respondenter har samma åsikt i en fråga. Ett exempel på detta är att alla 
intervjupersoner vill se en tydligare ledning och vill bli sedda, hörda och uppskattade. Det 
är av stor vikt för oss att i resultatet redogöra för vilka av intervjupersonerna som 
uttrycker viss åsikt, eller då majoriteten är enhällig, för att inte dra några slutsatser som 
det inte finns stöd för. Även likheterna och skillnaderna som kunnat utläsas mellan 
enheterna har bidragit till ökad förståelse och har gynnat möjligheten att kunna dra vissa 
slutsatser. Det har framförallt varit intressant att se att det finns så många tydliga likheter 
eftersom det gett oss möjlighet att dra mer generella slutsatser som kan tänkas sträcka sig 
utanför enheten.	   Viktigt att poängtera är att undersökningens syfte inte varit att 
generalisera enheterna och vi påstår inte heller att en undersökning på två andra enheter 
nödvändigtvis ger samma svar. Däremot hade det naturligtvis varit intressant att utöka 
undersökningen och involvera fler enheter för att få en bättre överblick. 	  

5.2.3	  Fortsatt	  forskning	  
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att följa upp vår undersökning med enkäter. Vår 
intervjuundersökning kombinerad med en enkätundersökning kan förhoppningsvis leda 
till att ytterligare samband mellan avdelningarna/enheterna går att urskilja. Dessutom blir 
även omfattningen av undersökningen i högre grad mer generaliserbar för MSB. Utformas 
enkäten dessutom med hänsyn till vår intervjuguide och respondenternas svar, kan vår 
undersökning bidra med en förförståelse och ge möjlighet till fördjupning i ämnet.  
 
Det skulle även vara intressant att göra samma undersökning på MSB i Karlstad om 2-5 år 
för att se eventuella skillnader. Hur ser det ut nu? Vilka förändringar har skett? Är frågor 
som är intressanta att ställa då. Även frågor om ledningen är av intresse. I vår 
undersökning kom vi bland annat fram till att det finns en del problematik med ledningen. 
Det är därför av intresse att se vilka förändringar som kan ha skett på MSB med hänsyn 
till den problematiken.  Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att utföra samma 
undersökning på MSB i Stockholm. Detta eftersom många utav MSB:s anställda är 
stationerade där. Det hade därför varit intressant att se om även de upplever samma 
problematik med ledningen eller om det går att urskilja andra mönster.  
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Bilaga	  1	  
 
Intervjuguide  
 
1. Bakgrundsfrågor 
 

• Kön 
• Ålder? 
• Utbildning? 
• Befattning? 
• Hur länge har du arbetat på MSB? 
• Vilka arbetstider har du? Är de fasta, flexibla? 
• Varför sökte du dig till MSB? 

 
 
Arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd, insats och belöning 
 
Trivs du med ditt arbete? Vad är positivt och negativt? 
 
På vilket sätt upplever du att din arbetstid förhåller sig till din arbetsbörda (behöver du ta 
med arbetet hem, hoppa över raster eller arbeta över)?  
 
Har du fått möjlighet till kompetensutveckling? 
 
På vilket sätt får du positiv eller negativ feedback på ditt arbete?  
 
Arbetar du mestadels ensam eller jobbar ni i team? Hur ser i så fall teamarbetet ut? 
 
På vilket sätt kontrolleras att du utfört dina arbetsuppgifter?  
 
Hur mycket frihet har du vid bestämmandet av hur du vill utforma och utföra dina 
arbetsuppgifter? 
 
Hur stort inflytande känner du att du har över din arbetssituation? 
 
Anser du att du har mycket ansvar i dina arbetsuppgifter? (Har du egna ansvarsområden i 
ditt arbete?)  
 
Upplever du att du klarar av de krav som arbetet ställer på dig? (Är kraven rimliga? Om 
inte, hur hanterar du dem?) 
 
Hur är sammanhållningen på arbetsplatsen? 
 
Hur påverkar kollegorna ditt arbete? 
 
Vilken betydelse har din sammanhållning med kollegorna för din motivation i arbetet?  
 
När presterar du som bäst i ditt arbete och vad beror det på?  
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På vilket sätt upplever du att du har möjlighet att vara delaktig i planering och beslut på 
enheten? (Möjlighet att påverka?) 
 
Motivation 
 
Hur definierar du motivation? 
 
Vad får dig att gå till arbetet?  
 
Hur förhåller sig din motivation på MSB i jämförelse med din motivation på tidigare 
arbetsplatser? 
 
Hur upplever du motivationen bland andra medarbetare på enheten – eller arbetsplatsen i 
stort?  
 
På vilket sätt upplever du att dina arbetsuppgifter är motiverande/ej motiverande? 
 
Om du ser till den psykosociala arbetsmiljön, vilken av dessa delar anser du har störst 
betydelse för din motivation i arbetet?  
 
Vad upplever du att ledningen gör för att påverka din motivation? 
 
Vad tycker du om friskvårdstimmen som myndigheten tillhandahåller?  
 
Vad brukar du göra under friskvårdstimmen?  
 
Hur påverkar lönen din motivation?  
 
Vad kan ledningen göra för att öka din motivation?  
 
Övrigt  
 
Är det något du skulle vilja tillägga?  
 
Kan jag återkomma till dig om det skulle vara något som är oklart eller om jag har 
ytterligare frågor?  
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Bilaga	  2	  
 
 
Informationsblad:  
 
Bakgrundsfrågor 
 
Arbetskrav, egenkontroll, ledarskap och social 
sammanhållning 
 
Motivation 
 
Avslut 
 
 
 
 
 


