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Sammanfattning

Att, genom sitt arbete, bidra på ett konstruktivt sätt för en annan människa och som bekräftas 
av densamma är det som huvudsakligen skapar motivation och meningsfullhet i arbetet som 
personlig handläggare vid Försäkringskassan. Det visar studien i denna uppsats. 
Medarbetarnas upplevelse och uppfattning är att psykosocial belöning har stor betydelse för 
både motivation och arbetsprestation. Den psykosociala belöningen kommer till uttryck på 
flera sätt men upplevs många gånger som otillräcklig från arbetsgivaren. Uppsatsens syfte är 
att beskriva vilka faktorer som är betydelsefulla för medarbetares upplevelser av motivation 
och meningsfullhet samt upplevelsen av psykosocial belöning. Syftet är också att finna vilken 
betydelse detta har i förhållande till medarbetarens arbetsprestation. En kvalitativ studie har 
gjorts genom nio intervjuer med medarbetare vid Försäkringskassan. Utgångspunkten för det 
metodologiska angreppssättet har varit hermeneutik och de teoretiska referenserna har varit 
Antonoskys teori om KASAM, Herzbergs tvåfaktorteori och Honneths tankar om erkännande. 
Huvudtolkningen i denna studie är att medarbetarna upplever att deras arbetsinsats inte ger 
tillräcklig respons tillbaka i form av psykosocial belöning från arbetsgivaren. Det är en 
slutsats som också överensstämmer med att intervjupersonerna anger högre grad av 
arbetsmotivation än den grad de anger av total nöjdhet med arbetssituationen.

Nyckelord: Motivation, meningsfullhet, psykosocial belöning, arbetsprestation.
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1. Inledning                       

Dagens arbetsliv har de senaste decennierna förändrats åtskilligt. Det innebär att en rad nya och 
förändrade villkor och krav möter individen i arbetslivet. En av de förändrade omständigheter som 
nämns, som ur ett medarbetarperspektiv är av betydelse, är individens utlämnande åt sig själv 
(Allvin et al, 2006). Det är ett faktum som ställer individen inför nya utmaningar i arbetslivet och 
som individen är mer utelämnad till att hantera än tidigare. 

Arbetslivet präglas idag av att tjänsteproduktionen förekommer i allt större utsträckning och utgör 
den allt vanligare arbetsplatsen. Villkoren för produktion är förändrade. Det är inte längre 
industriarbetaren som producerar på fabriken under chefens överinseende som utgör normalbilden 
av arbetslivet. Tjänsteproduktion kräver mänskliga resurser på ett annat och mer omfattande sätt. 
Industriarbetaren har nu i stor utsträckning ersatts av kunskapsmedarbetaren som ofta själv och 
tillsammans med sina kollegor löser sina arbetsuppgifter. Detta innebär generellt att makten över 
arbetet inte längre främst är hos ledaren utan hos medarbetaren. Dessutom innebär tjänste-
produktion att de mänskliga resurserna blir viktigare. Tjänstens kvalité är direkt beroende av 
medarbetarnas initiativ, självständighet, beteende och prestation. Ju mer ett verksamhetsområdes 
produktion blir beroende av medarbetarnas kompetens desto viktigare blir det att den enskilda 
medarbetaren är motiverad i sitt arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2008:254, 312). 

Att motivation och upplevelse av meningsfullhet är kärnfaktorer för att som medarbetare utföra ett 
gott arbete förefaller vara en rimlig utgångspunkt. För att göra ett gott arbete krävs motivation. 
Motivation kan inte någon annan ge en individ. Motivation kommer från individen själv. 
Omgivningen, t ex. arbetsgivaren och respektive chef kan däremot skapa förutsättningar och på så 
sätt hjälpa sina medarbetare att finna en inre motivation. (Augner, 2009). Arbetsvilja framstår att 
vara något som således inte uppstår av medarbetarens trivsel, arbetsvilja kräver istället en personlig 
individuell inre motivation som stimulerar till initiativtagande och arbetslust. 

Psykosocial belöning beskrivs i de flesta fall som olika typer av konstruktiv återkoppling (feedback) 
över arbetsinsatser, att få uppskattning och bekräftelse i arbetssituationen. Att det har betydelse slås 
upprepade gånger fast i litteratur om ämnet. Utebliven belöning och uppskattning över bra 
arbetsinsatser beskrivs exempelvis som ett vanligt problem på arbetsplatser (Fjaestad & Wolwén, 
2005:70). Micha Lange & Odabas (2003) menar till och med att bristen på belöning och 
återkoppling kan vara förödande för arbetstagare, eftersom återkoppling bidrar till känslan av att 
arbetet jag gör är meningsfullt (ibid:67). Angelöw (2006) påpekar, i sin bok Arbetsglädje (ibid:33) 
uppskattningens betydelse för att skapa arbetsplatser som präglas av arbetsglädje. En central strategi 
för detta är att organisationer inför ett uppskattningsorienterat klimat. 

1.1 Bakgrund

Min egen utgångspunkt kring dessa frågor härrör sig från min erfarenhet som medarbetare inom 
Försäkringskassan. Försäkringskassan utgör en av de mest centrala myndigheterna i hanteringen av 
vad som brukar benämnas ”våra sociala trygghetssystem”. Det är en myndighet som de senaste 
åren, precis som många andra verksamhetsområden och organisationer genomgått en omfattande 
professionalisering. En helt omdanande och genomgående ny struktur i myndighetens organisering 
ägde rum år 2008 och beskrevs i termer av den största förändringen som skett inom svensk 
förvaltning. Därtill har regelförändringarna inom sjukförsäkringen år 2008 vållat stor allmändebatt 
och också inneburit påtagligt stora förändringar för alla inblandade parter. Att förändringen varit 
stor både för hur verksamheten bedrivs och för hur arbetet upplevs som medarbetare är påtagligt. 
Många medarbetare berättar om upplevelsen av en avsevärt mer krävande arbetssituation för 
medarbetaren vilken många gånger beskrivs i termer av ökad kontroll och granskning av det utförda 
arbetet men också upplevelsen av minskad arbetsglädje och motivation. Trots de ökade, och många 
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gånger, svårhanterliga krav på medarbetaren framhåller många också de positiva inslagen som 
förändringarna inneburit. Det handlar exempelvis om en välkommen professionalisering av arbetet 
och en ökad tydlighet i försäkringen. 

På Försäkringskassans hemsida (www.forsakringskassan.se), under rubriken ”Jobba på 
Försäkringskassan” går följande att läsa: ”Försäkringskassan erbjuder stimulerande 
arbetsuppgifter i en samhällsnyttig och rikstäckande verksamhet. Hos oss arbetar du i  
medborgarnas tjänst med ett särskilt ansvar. Du har ett meningsfullt arbete som berör människor.  
Och du verkställer demokratiskt fattade beslut. Ansvar, befogenheter och återkoppling är därmed 
tydliga. […] Inom Försäkringskassan arbetar vi för ett aktivt medarbetarskap med engagerade och  
motiverade medarbetare. Arbetsinnehåll, chefer och arbetskamrater spelar den viktigaste rollen för  
att skapa engagemang och meningsfullhet.”

Försäkringskassan beskriver sig här som en arbetsgivare som arbetar med engagerade och 
motiverade medarbetare samt att arbetsinnehåll, chefer och arbetskamrater har en särskild roll för 
att skapa meningsfullhet i arbetet. Det upplever jag vara en god och värdefull ambition som fångar 
mitt intresse att undersöka saken närmare. Vi har en förändrad arbetssituation som, ur flera aspekter, 
ställer både större och förändrade krav på medarbetaren. Intressant vore att belysa hur detta tar sig 
uttryck på arbetsplatsen, vad möter medarbetaren och hur upplevs detta? Mot bakgrund av detta och 
med hjälp av mina egna personliga reflektioner och erfarenheter kring att arbeta som handläggare 
inom Försäkringskassan vill jag få en djupare förståelse för begreppen motivation och psykosocial 
belöning. Detta är bakgrunden och upprinnelsen till mitt ämnesval och denna uppsats. 

1.2  Begreppsdefinitioner                    

Motivation avser vilja, lust, drivkraft. Motivation i arbetslivet kan ses som drivkraften och lusten att 
arbeta. Motivation beskrivs också vara något som sätter igång, upprätthåller och riktar ett visst 
beteende.

Psykosocial belöning kan sammanfattas som det som ger individen känslan av att ha gjort ett bra 
jobb, d.v.s. att medarbetaren får uppmärksamhet och uppskattning, att medarbetarens får feedback 
och ett erkännande av sin arbetsinsats. Att som medarbetare tillhöra en grupp och få känna sig 
delaktig i en organisations framgång, är också en del av den psykosociala belöningen. (Lindmark & 
Önnevik, 2006) 

Feedback. Att ge feedback (återkoppling är likvärdigt ord), innebär att uttrycka sin uppfattning  om 
något, till någon. Det syftar till en reaktion som förstärker ett visst handlande. 

Human serviceorganisationer avser verksamhetsområden inom den offentliga sektorn, (t ex. vård 
och omsorg, socialtjänst, polis, försäkringskassan etc.). Det benämns även human service 
verksamhet och avser organisationer som på olika sätt arbetar med människor. Att människan är 
föremålet för arbetet innebär en mer komplex och föränderlig råvara än det man möter inom 
varuproduktionen.

Den försäkrade är, inom Försäkringskassan, benämningen på den som i andra verksamheter 
benämns exempelvis kund eller klient. Den försäkrade avser alltså en enskild person som ansöker 
om en förmån ur Socialförsäkringsbalken, t ex. sjukpenning).
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1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att beskriva vad som utgör och hur Försäkringskassans medarbetares 
arbetsmotivation och meningsfullhet i arbetet skapas samt beskriva hur de upplever den 
psykosociala belöningen i arbetet. Vidare syftar uppsatsen till att klargöra vilken betydelse den 
psykosociala belöningen har för medarbetarnas arbetsprestation.  

Frågeställningar: 

– Vad upplever medarbetarna som motiverande i arbetssituationen, vad är 
motivationsskapande och vad gör arbetet meningsfullt?

– På vilka sätt kommer psykosocial belöning till uttryck i arbetet, hur upplevs det, samt vilken 
betydelse har det för arbetsprestationen? 

1.4  Disposition

I detta avsnitt presenteras, mycket kort, de olika avsnitten, det vill säga uppsatsens innehåll för att 
läsaren ska ha möjlighet att kunna orientera sig i uppsatsen. 

Efter denna inledande del så presenterar nästa avsnitt tidigare forskning på ämnesområdet. Det 
handlar om villkoren för medarbetarens upplevelse av välbefinnande och arbetstillfredsställelse i 
arbetslivet. Den tidigare forskningen belyser några betydelsefulla aspekter för medarbetarna inom 
human serviceorganisationer. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

Avsnittet därefter presenterar den teoretiska referensramen som utgörs av Antonovskys teori om 
KASAM (vad skapar känsla av sammanhang), Herzbergs tvåfaktorteori (motivationsteori) samt 
Honneths teori om erkännande (människans grundläggande behov av andras erkännande). Sist i 
avsnittet redovisas en kort sammanfattning av teorierna. 

Det fjärde avsnittet utgörs av metoddelen i uppsatsen som innefattar den metodologiska valda 
angreppssättet och hur det tillämpas, urval och datainsamling liksom de etiska 
forskningsprinciperna. Den egna förförståelsen redovisas samt genomförandet av analysen i denna 
studie. 

Studiens resultat redovisas i avsnitt fem. Intervjupersonerna presenteras och därefter själva 
resultatet som framställs av tolkningar i tre led. Den första tolkningen är den preliminära
tolkningen där de första teman framträder, i den fördjupade tolkningen träder nya teman fram efter 
att de satts i samband med de teoretiska utgångspunkterna. Slutligen presenteras den slutliga 
huvudtolkningen och en sammanfattning av resultatet. I detta resultatavsnitt presenteras också 
intervjupersonernas grad av arbetsmotivation och totala nöjdhet i arbetssituationen.

I avsnitt sex, diskussionsavsnittet, och som utgör sista del i denna studie så förs en diskussion och 
ett resonemang om resultatet i förhållande till syfte och frågeställning, tidigare forskning, teoretisk 
referensram. Avsnittet avslutas med några slutord och min egen kritiska reflektion om denna studie 
och dess metodologiska aspekter. 
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2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning som jag eftersökt är forskning som berört arbetsmotivation, 
arbetstillfredsställelse, meningsfullhet i arbete, arbete inom human serviceorganisationer samt 
återkoppling/feedbacks roll och betydelse för medarbetaren. Den tidigare forskning jag funnit och 
presenterar här är framför allt eftersökt i databaser för högskole- universitetsbibliotekens litteratur 
samt databaser för vetenskapliga artiklar. 

2.1  Välbefinnande, arbetstillfredsställelse och prestation 

Vad välbefinnande på arbetsplatsen består i och vilka dess förutsättningar är resonerar Kazemi 
(2009) kring utifrån befintlig forskning och teorier på området. Medarbetarens välbefinnande tros 
vara av betydelse för bl. a. arbetsprestation och produktion. Kazemi (ibid) menar att välbefinnande 
skapas ur förutsättningar som är sociala företeelser. Dessa företeelser avser identifikation och 
sammanhållning genom att känna tillhörighet och samhörighet med kollegor, bekräftelse och tillit 
till andra medarbetare och ledning, stöd och hjälpsamhet, överensstämmelse mellan individens 
förutsättningar och arbetsuppgifternas karaktär, i vilken mån individen får nyttja sin fulla potential 
samt meningsfullhet och egenkontroll. Ledarskapet är viktigt för graden av välbefinnande i 
arbetslivet, det måste finnas en insikt om sambandet mellan den betydelse omsorg om individers 
psykologiska och sociala behov har och uppnående av effektivitet och verksamhetsmål. Att visa 
intresse för och omtanke om medarbetarna, hur de mår, deras prestationer, fördela arbetsuppgifter 
på ett sätt som tillvaratar medarbetarens kompetens och kapacitet osv. är beteenden som inte medför 
kostnader men som både kan öka välbefinnandet och organisationens produktivitet. (Ibid:59-60)

Det finns få studier som visar på arbetstillfredsställelsen betydelse för hur arbetet utförs i fråga om 
produktion, effektivitet och kvalitet, dessutom är de företrädesvis inom den industriella 
verksamheten och påvisar inget entydigt stöd för det (Furåker 2003:122). Medarbetarnas 
arbetsvillkor och arbetstillfredsställelse vid vårdcentraler inom Västra Götalandsregionens 
primärvård har studerats i en stor studie (Furåker 2003). Medarbetarens arbetstillfredsställelse beror 
på situationen både i det egna arbetet och av situationen på arbetsplatsen. Undersökningens resultat 
visar tydliga samband av hur medarbetarna upplever sitt arbete med faktorer som krav 
(arbetsbelastning), kontroll (inflytande) och socialt stöd. Ytterligare betydelsefulla faktorer är dels 
resurser och dels organisationens funktionssätt. Hur väl organisationen upplevs fungera för 
medarbetarna har bl. a. att göra med effektiviteten i verksamheten samt tydliga målformuleringar, 
för dessa frågor har organisationens ledning en särskild betydelse. Furåker (ibid) menar att 
effektivitetsnivån i verksamheten förmodligen har en stor betydelse för medarbetarens 
arbetstillfredsställelse. Att arbeta i en organisation som medarbetarna uppfattar som effektiv både 
vad gällande måluppfyllelse och kostnadsgrad är mer tillfredsställande än en i en organisation som 
upplevs ineffektiv. 

En studie som syftar till att undersöka vilka villkor som ökar arbetsprestationen är den välkända, 
mytomspunna, så kallade Hawthorne-studien (en studie av arbetsorganisering vid Western Electrics 
Hawthorne-fabriker i utkanten av Chicago i slutet på 1920-talet och i början av 1930-talet). Wolvén 
diskuterar kring denna studie i sin bok Att utveckla mänskliga resurser i organisationer (2000). I 
Hawthorne-studien gjordes flera experiment, t. ex. belysningsexperimentet där ljuset ökades för 
experimentgruppen men inte för kontrollgruppen. Flera experiment gjordes på liknande sätt i 
studien med syftet att höja trivseln och därigenom påverka produktiviteten. Resultaten väckte 
förvåning, produktionen ökade i princip hela tiden, oavsett om arbetsförhållandena försämrades 
eller förbättrades. Slutsatserna av resultatet blev att andra faktorer än arbetsvillkoren som är 
avgörande för arbetsprestationen. Wolvén framhåller att Hawthornestudiens resultat, som tolkats på 
många sätt, framför allt visar att människan faktiskt är människa. Försöken i Hawthornestudien 
visar att den utvalda försöksgruppen känner sig uppmärksammad, gruppen blir ”sedd”. Det kan 
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upplevas som en form av uppskattning och som en förstärkning av identitets- och självkänslan. 
Wolvén menar att grunden till många nya idéer om modernt ledarskap, coaching, 
organisationsutveckling med platta organisationer och delegerat ansvar etc. i mångt och mycket 
återfinns i Hawthornestudien. Om, betonar Wolvén, man har förstått den helt grundläggande idén 
om vad det innebär att vara människa och att man också på arbetsplatsen behöver få, sociala 
belöningar såsom uppskattning, gemenskap och solidaritet. Människan har behov av de sociala 
sammanhangen, att se och förstå meningen med arbetet. Det gör det angeläget att söka ledare och 
organisationssätt som på bästa sätt tillfredsställer dessa behov (Wolvén, 2000:47).  

2.2 Arbete i human service organisationer

2.2.1 Medarbetarens grad av nöjdhet 
Vad som föranleder medarbetarens grad av nöjdhet i human serviceorganisationer diskuteras av 
Månsson (2006) som kommer fram till att aktiva copingstrategier leder till nöjdhet och passiva 
copingstrategier till det motsatta. Vidare konstateras att aktiva yrkesval leder till nöjdhet och att 
balansen mellan belöning och belastning har en betydelse för nöjdhetsgraden. Den goda 
arbetsplatsen är den, i vilken den anställde finner det värt att investera kraft och engagemang. 
Månsson (ibid) menar bl. a. att medarbetarens nöjdhet i human service organisationer skapas där det 
finns en överensstämmelse mellan föreställningen om vilken insats arbetet kräver och 
organisationen/verksamhetens mål och befintliga resurser. 

2.2.2 Betydelse av feedback
Feedback och dess betydelse, förekomst och konsekvens i human serviceorganisationer har Anders 
Pousette vid Göteborgs universitet bedrivit forskning kring. Redan 1994 gjorde Pousette och 
Jacobsson en studie vid Försäkringskassan om målstyrning som syftade till att presentera en 
teoretisk referensram för mål och feedback och utmynnande i en målstyrningsmodell. Resultatet 
gällande feedback var att den viktigaste och mest informativa källan till feedback är 
egenobservation samt att mer feedback önskas från närmsta chefen. Den regelbundna utvärderingen 
som förekommer upplevdes av medarbetarna som en närmast betydelselös feedbackkälla. Vidare 
framkom att medarbetarens behov av feedback var större vid målstyrt arbete. Pousettes 
doktorsavhandling (2001) studerar arbetsvillkoren för medarbetare som arbetar med människor. 
Fokus för studierna var återkopplingens betydelse för arbetsinsatsen och dess konsekvenser. Att 
utvärdera arbete inom human service organisationer är ofta svårt menar Pousette (ibid) då det ofta 
är svårt att mäta effekterna av arbetet. Utifrån det antas återkoppling vara viktig rent generellt inom 
human serviceområdet. Studierna visar att återkoppling har indirekt betydelse för 
arbetstillfredsställelsen. Resultatet visar också att feedback ofta kommer från medarbetarnas 
klienter men mer sällan från medarbetarnas chefer. Grunden för feedback anges vara tydliga mål för 
arbetet, då kan feedback ges av både chef, kollegor och även från medarbetaren själv. 

2.2.3 Klientarbete och arbetstillfredsställelse
För handläggare av sjukförmåner inom Försäkringskassan utgör så kallat klientarbete (arbete som 
utförs i relation till den försäkrade) en del av arbetsuppgifterna. Jönsson (2005) har studerat hur 
klientarbetet påverkar medarbetarens upplevelse av arbetssituationen inom s. k. human 
serviceverksamheter. Studien syftar till att undersöka om graden av direkt klientarbete skiljer sig åt 
vad gällande socialsekreterares upplevelse av arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse, 
meningsfullhet, organisatoriska mål, kontroll i arbetet, socialt stöd och ledarskap. Studien anger att 
önskan om att kunna hjälpa andra är ett starkt motiv för socialsekreterares val av yrke. Det medför 
vikten av att begränsa socialsekreterarens arbetsbelastning då det annars kan finnas en risk för ett 
alltför stort engagemang och åtagande i arbetssituationen. Studiens resultat visar att de 
socialsekreterare som ägnade nästan hela sin arbetstid åt direkt klientarbete upplevde högre 
arbetsbelastning och lägre arbetstillfredsställelse än de socialsekreterare som har både klientarbete 
och andra typer av arbetsuppgifter. Resultatet, menar Jönsson (ibid), indikerar i alla fall att arbetet 
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och relationen med klienter i sig inte utgör en tillräcklig grund för arbetstillfredsställelse och 
meningsfullhet i arbetet. 

2.2.4 Känsla av sammanhang i arbetssituationen

Björkman & Carlsson (2006) har undersökt vilka faktorer som främjar arbetsterapeuters (arbetande 
inom human service organisationer) upplevelse av ett meningsfullt arbete. Studien syftar till att 
granska faktorernas inflytande på arbetsterapeutens känsla av sammanhang i arbetet. Resultatet 
visar att faktorerna relationsinriktad ledarstil, positiv feedback, yrkets riktlinjer och värderingar, 
samt grad av stressymptom har betydelse för känslan av sammanhang i arbetet. Sambandet med 
positiv feedback antogs bero på att den kan ge ökad hanterbarhet för den anställde om denne får 
bekräftelse på att vara på rätt väg i sitt arbete. Feedback kan innehålla information om arbetets 
betydelse i ett sammanhang, för klienten respektive kollegor, vilket antas vara positivt för känslan 
av meningsfullhet. Meningsfullheten bedöms också vara högre om medarbetaren vet att han eller 
hon uppskattas och kan bidra med något specifikt. Källan till återkoppling är den närmsta chefen 
vilket förstås som att bekräftelse från chefen är viktig. Hanteringen av ett ”svårt fall” upplevs 
meningsfullt genom att lära av situationen inför framtiden samt ta vara på den positiva bekräftelse 
som sker genom goda möten och positiv återkoppling från såväl klienter, kollegor som chef. I 
analysen av studien visas att medarbetarinriktad ledarstil, positiv feedback, samt möjlighet att följa 
det egna yrkets riktlinjer och värderingar har positiv inverkan på känsla av sammanhang i arbetet.

2.3  Sammanfattning av tidigare forskning    

Den första delen av den tidigare forskningen som presenteras innefattar tre olika studier som berör 
viktiga faktorer för välbefinnande arbetstillfredsställelse. Dessa forskningsresultat framhåller bl.a. 
att det är av stor vikt att det finns en ledning i organisationen som förstår fenomen bakom detta, vad 
som skapar mening i arbetet etc. Därefter presenteras fyra aspekter och fenomen som gjorts 
avseende arbete och medarbetares situation inom human serviceorganisationer. 

3. Teoretisk referensram

Utifrån de centrala begreppen för denna studie, motivation och framför allt meningsfullhet var det 
logiskt att välja Antonovskys teori om KASAM – känsla av sammanhang, som teoretisk 
utgångspunkt. Psykosocial belöning och motivation kan ha en inre karaktär, inre belöning och inre 
motivation. Därför har jag funnit det relevant att belysa Herzbergs teori om motivation, den så 
kallade tvåfaktorteorin som belyser just inre och yttre faktorers betydelse för motivation och 
tillfredsställelse i arbetssituationen. Jag har också valt att tillföra Honneths tankar och teori om 
erkännande, att erkännas av andra är ett grundläggande behov och arbetslivet utgör ett viktigt forum 
för individen att få andras erkännande.  

3.1  Antonovsky - KASAM

Aaron Antonovsky var en internationellt känd medicinsk sociolog. Antonovskys utgångspunkt var 
det salutogena perspektivet, d.v.s. det perspektiv som fokuserar på hälsans ursprung och vad som 
åstadkommer hälsa. Detta står i motsats till det mer traditionella patogenetiska förhållningssättet 
som fokuserar på vad som gör oss människor sjuka och hur vi kan undvika det. Antonovsky sökte 
svar på hur det kan komma sig att människor, som utsatts för livets enorma påfrestningar och 
utomordentliga svårigheter förblivit friska och/eller upplever en tillfredsställande hälsa. Antonovsky 
beskrev att hela människans livstillvaro innefattade en mängd stressorer. Genom hela livet utsätts vi 
för konflikter och påfrestningar, d.v.s. stressorer, som måste hanteras. Antonovsky sökte därför 
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generella motståndsresurser, den samling hälsofaktorer som sammantaget utgör en resurs hos 
människan att klara av de svårigheter och den stress som hon möter under livets gång. 

3.1.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
Antonovsky besvarar denna fråga genom att utveckla begreppet KASAM, som betyder känsla av 
sammanhang. Antonovsky fann, i en av sina studier, att individer som på ett bra sätt klarat 
påfrestningar och kriser i livet hade en upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
De tre begreppen utgör tillsammans begreppet KASAM. Begriplighet handlar om hur individen 
upplever sin tillvaro och omvärld som förståelig, sammanhängande och strukturerad. Om en individ 
har en låg grad av begriplighet uppfattar individen, vid en oväntad händelse, sin situation och 
omvärlden som kaotisk och oförståelig. Upplevelsen av hanterbarhet beror på de resurser som 
individen anser finns tillgängliga för att han eller hon ska kunna agera och ta kontroll över 
situationen. Hög grad av hanterbarhet gör att individen inte upplever sig vara ett offer för de 
omständigheter som inträffar utan anser sig ha resurser till förfogande för att klara ut en viss 
situation. Meningsfullhet är en motivationskomponent och anses vara det viktigaste begreppet. Det 
handlar om individens förmåga att svara på frågan varför. En individ som vet varför någonting bör 
göras eller varför något sker finner också meningsfullhet i situationen. Krav i tillvaron, uppfattas av 
individen som känner meningsfullhet, som utmaningar istället för hinder och motgångar. Om en 
individ känner engagemang och en vilja att sträva efter något som hon upplever meningsfullt så 
hjälper denna motivation till att finna förståelse (begriplighet) och resurser (hanterbarhet). 
(Antonovsky, 1991:39-41)

De tre fenomen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgör tillsammans en 
problemhanteringsförmåga för att möta de stressorer som individen ställs inför. Om individen 
upplever krav som den möter som obegripliga och svårförståeliga blir tillgången till resurser mindre 
viktig eftersom individen ändå inte förmår använda dem. Känsla av meningsfullhet och hög grad av 
begriplighet innebär inte självklart att individen kan hantera alla situationer som uppstår. Om 
individen saknar resurser att hantera situationen blir det ändå problematiskt. Individer med stark 
KASAM har en förmåga och möjligheter att föra in ordning och mening i situationer där stressorer 
förekommer, de bär på en tillit om att saker och ting ordnar sig. Det, tillsammans med en vilja att 
möta stressoren, bidrar till att individens problemhanteringsförmåga blir stark. 

3.1.2  KASAM i arbetssituationen
Antonovsky diskuterar även arbetslivets kopplingar till sin teori om KASAM och menar att känslan 
av meningsfullhet grundas i individens upplevelse av att medverka i ett socialt värdesatt 
beslutsfattande. Det är den sociala värderingen, vilken finns på två nivåer, som är viktig för 
medarbetarens upplevelse av meningsfullhet. Den ena nivån handlar om hur den verksamhet som 
man är verksam inom värderas socialt. Den värderingen kommer från de resurser som samhället 
avsätter. Den andra nivån speglar medarbetarens upplevelse av att den sociala värderingen av 
arbetet överensstämmer med individens uppfattning. Det ökar chansen att individen upplever sitt 
arbete som att det här är mitt, jag vill göra det här såsom jag gör det. Det kan skapa både glädje och 
stolthet i arbetet. Medarbetarens upplevelse av inflytande i arbetssituationen är också betydelsefullt 
för upplevelsen av meningsfullhet. (Antonovsky, 1991:142-143) KASAMs delkompenent 
hanterbarhet utgörs i arbetslivet av medarbetarens upplevelse av tillgången till resurser, 
belastningsbalans och överbelastning. Även medarbetarens grad av kontroll har betydelse för 
hanterbarheten. Graden av begriplighet i arbetssituationen handlar om förutsägbarhet. 
Förutsägbarhet avser i vilken utsträckning en tydlig bild av hela arbetssituationen ges och 
medarbetarens plats i den. Förutsägbarhet skapar tilltro till arbetstryggheten och underlättar 
kommunikation och feedback i arbetsplatsens sociala relationer. (Antonovsky, 1991:146-147)
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3.2  Tvåfaktorteori – Herzberg        

En av de mest betydande och flitigt använda teorierna om motivation i arbetssammanhang är 
psykologen Frederick Herzbergs tvåfaktorteori. Teorin utgick från grundantagandet om att 
människor som trivs på sitt arbete får en motivation att göra ett bra arbete. Boken The motivation of  
work (Herzberg et al,1993) framför en teori som innefattar två grupperingar av faktorer som 
oberoende av varandra har betydelse för individens arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 
Grupperingen av faktorer består i det som Herzberg benämner hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer. Begreppet hygienfaktorer används för att det syftar på faktorer i miljön, att 
arbetsplatser behöver en slags hygien för att förhindra ohälsa och vantrivsel. Det kan jämföras med 
hygienens betydelse för minskad sjukdomsrisk. Det vill säga att hygienfaktorer minskar risken för 
sjukdom men utgör ingen garanti för hälsa. Hygienfaktorerna i arbetssituationen är alltså sådana 
som kan göra medarbetaren  missnöjd men skapar inte motivation och arbetstillfredsställelse. Det 
kan exemplifieras med att en arbetsplats som har en dålig arbetsmiljö, dåliga sociala relationer 
mellan kollegor, interna konflikter, låg lön, bristande chefskap etc. lätt skapar missnöje hos 
medarbetaren. En förändring av de faktorerna till att arbetsmiljön upplevs positiv, de sociala 
relationerna blir goda, konflikterna upphör, lönen höjs och chefsskapet blir tillfredsställande gör 
säkert medarbetaren nöjd men inte per automatik mer motiverad i sitt arbete. Hygienfaktorer, kan 
även benämnas som yttre faktorer, utgörs av saker som kan öka respektive minska missnöjet på 
arbetsplatsen. Dessa faktorer härrörs inte till arbetet och arbetsuppgifterna i sig utan handlar snarare 
om villkoren på arbetsplatsen och själva arbetssituationen. Hygienfaktorerna är dock inte oviktiga. 
De har en grundläggande betydelse för medarbetarens upplevelse av arbetssituationen och de måste 
nå en viss nivå för att undvika medarbetarens totala missnöje och vantrivsel. Hygienfaktorers 
applicering i arbetssituationen innebär att man med hjälp av hygienfaktorerna undviker missnöje 
och vantrivsel vilket är av betydelse för individens upplevelse av motivation och 
arbetstillfredsställelse men hygienfaktorerna skapar och upprätthåller inte i sig arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse. (Ibid:113)

Den andra gruppen faktorer utgörs av motivationsfaktorer/inre faktorer och är det som skapar 
arbetstillfredsställelse och motiverar individen. De faktorerna innefattar t. ex. arbetsprestation, 
erkännande, ansvar, utvecklingsmöjligheter och arbetsuppgifterna i sig (Ibid:81). 
Motivationsfaktorerna kan motivera medarbetaren men avsaknad av dessa faktorer gör inte per 
automatik medarbetaren missnöjd. De skapar alltså individens arbetsmotivation men de tar inte bort 
eventuellt missnöje. Herzberg (ibid) menar att individer åstadkommer ett bättre jobb om de drivs av 
en egen inre kraft baserad på lust. Herzbergs studie visar på att de anställdas arbetstillfredsställelse 
främst var kopplade till vad de faktiskt gjorde, medan vantrivsel i arbetet hade ett samband med 
arbetsmiljön och hur medarbetarna behandlades. 

3.3  Erkännandeteori – Honneth     

Axel Honneth, tysk socialfilosof, har formulerat en teori om erkännande vars grundtanke är att 
människor måste få erkännande från andra för att kunna utveckla en personlig identitet och en 
positiv relation till sig själv (Honneth, 2003:7). Honneths teori kan sägas utgöra och beskriva 
någonting mycket fundamentalt, en föreställning om vad det innebär att vara människa. Människors 
ömsesidiga erkännande är grundläggande för den mänskliga existensen. Att människan får 
bekräftelse för det hon gör eller för den hon är, är ett djupgående och basalt mänskligt behov. Om 
man förvägras ett sådant erkännande är det svårt att utvecklas och till och med att överleva som 
människa. Erkännandet utgör bekräftelsen som vi både ger till och får av andra vilket gör oss till 
individer med en personlig identitet. 

Människor kan bara bygga upp och hålla kvar en positiv relation till sig själva om de får stödjande 
reaktioner, bekräftelse och erkännande från andra människor. Människor känner sig värdefulla då 
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andra erkänner deras värde; deras förmågor och rättigheter. Honneth beskriver tre nivåer av 
erkännande och praktiskt förhållande till sig själv, vilket skapar en personlig integritet och identitet. 
I den första nivån beskrivs erkännandet i form av känslomässigt stöd, dvs. kärlek och omsorg. 
Individen erkänns som en individ vars behov och önskningar har ett värde för en annan individ. Det 
innebär att andra har ett känslomässigt engagemang för den individen, för dennes egen skull. 
I en andra nivå utgörs erkännandet av en form av tillräknelighet vilket avser den enskildes samma 
moraliska tillräknelighet som andra. Erkännandet handlar om att man behandlas som alla andra och 
benämns med en moralisk respekt. På en tredje nivå visas individen erkännande genom att ses som 
en individ vars förmågor har ett värde för oss andra. Detta erkännande kännetecknas av en särskild 
uppskattning, solidaritet och lojalitet. (Ibid:106-107) Det är denna tredje form av erkännande som 
bär på möjligheten för självuppskattning eller egenvärde, en hos individen form av 
identitetsskapande självrelation (självrelation avser medvetande eller den känsla individen har av 
sig själv och sina förmågor och rättigheter). Denna nivå av erkännande innebär att  individens 
förmågor och utförda prestationer betraktas och erkänns som värdefulla. Alla tre former av 
erkännande är nödvändiga för att uppnå den positiva relationen till sig själv och det individuella 
självförverkligandet. Vår självaktning skadas och kanske till och med förstörs om andra personer 
inte erkänner vår omdömesförmåga eller om de förödmjukar oss. Honneth beskriver i motsats till de 
tre formerna av erkännande också tre olika typer av moraliska kränkningar som betyder att 
individen missaktas och därigenom skadas individens positiva relation till sig själv och utvecklandet 
av den personliga identiteten. De tre formerna av missaktning handlar om fysiska övergrepp, 
rättsberövande (fråntas likabehandling) och förnedring och kränkning (om än av varierande grad). 
Kränkningen försvårar och kan till och med förstöra individens självuppskattning, individen 
uppskattas inte för den individen är. (Ibid:102-103 och Heidegren, 2002:315-316). 

3.4 Sammanfattning     

KASAM, känsla av sammanhang, handlar för Antonovsky om individens förhållningssätt i hela sin 
livssituation, hur man förhåller sig och möter det som inträffar i individens tillvaro. Det som har 
betydelse för hur man lyckas förhålla sig till sin omvärld och de svårigheter och prövningar man 
möter är individens nivå av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla de tre begreppen är 
av betydelse för medarbetarens upplevelse av sin arbetssituation. Herzberg m. fl. utformade 
tvåfaktorteorin handlar om de faktorer som är avgörande för att trivsel uppnås på arbetsplatsen och 
vilka faktorer som har betydelse för motivationen och arbetstillfredsställelse uppnås på 
arbetsplatsen. Det är olika grupper av faktorer varav gruppen hygienfaktorer kopplas till 
omgivningen, alltså arbetsmiljön och kan skapa missnöje medan gruppen motivationsfaktorer har 
betydelse för arbetstillfredsställelse och har att göra med själva arbetsuppgifterna. Honneths terori 
om erkännande belyser vad som är grundläggande för individens självrelation och utvecklande av 
sin personliga identitet, det är i mötet med andra och deras erkännande som vi skapar vårt 
egenvärde och självuppskattning. 

4. Metod

4.1 Metodval – hermeneutik

Inom ramen för ämnet och uppsatsens syfte har jag en förförståelse om fenomen i arbetslivet
grundat på mina reflektioner och arbetserfarenheter som medarbetare. Min erfarenhet och mina
uttalade tankar och reflektioner kring detta är inte möjlig att bortse ifrån inför denna uppsats och
dess empiriska undersökning. Syftet med denna uppsats härrör ur den undran som min
arbetserfarenheter väckt. Jag vill nå en större förståelse och insikt för det jag valt att undersöka.
Med den utgångspunkten framstår hermeneutiken som användbar metod. Hermeneutisk metod 
betraktar inte förförståelse som en försvårande omständighet eller som en företeelse som något som
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forskaren måste bortse eller frigöra sig från. Tvärtom betonar hermeneutiken vikten av
förförståelsen. Ödman (2007:100,102-103) beskriver förförståelsen oundgänglighet, 
förståelseprocessen förutsätter förförståelsen. Förförståelse och förståelse samspelar i hermeneutisk 
metod viket bidrar till att vidga och fördjupa förståelsen. En förståelse som kan tydliggöra det från 
början till synes oklara. Det hermeneutiska angreppssättet möjliggör och välkomnar förförståelsen 
och den kan användas för att få en förståelse av begreppen inom ämnet och dess förhållningssätt till 
varandra. Hermeneutiken tillåter och ger mig förutsättningar att nå ytterligare förståelse tack vare 
min förförståelse.

4.2 Hermeneutikens grundtankar

Hermeneutikens inriktning är att söka förståelse. Att uppnå förståelse och vår strävan efter
förståelse utgör en av hermeneutikens grundtankar. Men hur vi förstår, betraktar och upplever
verkligheten är alltid utifrån olika aspekter, vi har inte möjligheten att gå utanför oss själva när vi
studerar vår omvärld, vår verklighet. Hermeneutik handlar om att genom tolkning förstå mänskliga
erfarenheter och människors situationer. Det är ett angreppssätt som syftar till att fånga upplevelser,
uttrycka, tolka och förstå sammanhang. Det är tolkningen som är hermeneutikens kunskapsform
(Ödman 2004:71). Som metod kan hermeneutiken förklaras som ett strukturerat sätt att göra
tolkningar som leder till en klargörande förståelse. Men på vilket sätt vi tolkar och hur vi förstår det
vi tolkar är alltid avhängigt vår historia, att vi människor är historiska varelser. Samma
vetenskapliga material kan tolkas på olika sätt beroende på att vi betraktar det utifrån olika
förförståelser. Människan förstår utifrån sin bakgrund, sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Den
hermeneutiska ansatsen är att människan hela tiden är i en förståelserelation till omvärlden. Det
innebär också att alla har en förförståelse inför det ämnesområde som avses undersökas, vilket
hermeneutiken i första hand förhåller sig positiv till. Dock måste förförståelsen hanteras under
tolkningsprocessen. Förförståelsen kan både hindra förståelse och utgöra förutsättningen för att
uppnå förståelse. Gadamer menar att för att inte låta förförsåelsen få för stor påverkan på
tolkningsprocessen är att av vikt att förhålla sig öppen till materialet som ska tolkas (ibid:90).

4.2.1 Den hermeneutiska spiralen
Förståelsen växer fram ur relationerna mellan delarna och helhet och de har ett ömsesidigt beroende
av varandra (den hermeneutiska cirkeln, Ödman 2007:99-100). För att nå en högre nivå av, en
djupare förståelse används den hermeneutiska spiralen som är central i den hermeneutiska
tolkningsprocessen. Den hermeneutiska analysen, tolkningsprocessen, och den uppnådda
förståelsen sker aldrig bara ur analys av den inhämtande empirin, den bygger på pendlande mellan
den empiri som samlats in och den teoretiska grund som används. Detta gör den hermeneutiska
spiralens förståelseprocess oändlig, pendlingen mellan del och helhet, mellan förståelse och
förförståelse, teoretiska perspektiv gör att förståelsen för det som tolkas blir djupare. (Ödman 2004:
78-79)

4.3 Urval, tillvägagångssätt

Urvalet är ett ändamålsenligt (Patton, 2002) vilket medför att man som forskare kan målinrikta sitt
sökande efter respondenter som kan ge information om de frågeställningar som ska undersökas.
Denna uppsats undersökning rör medarbetare anställda vid Försäkringskassan.Jag har valt att vända
mig till andra av Försäkringskassans arbetsställen (LFC, Lokalt försäkringscenter) än där jag själv
är anställd för att ha en något mer ”neutral” relation till intervjupersonen. Avsikten har vidare varit
att försöka uppnå en bredd i urvalet. Därför har jag medvetet valt att få respondenter från dels olika
arbetsställen och även från olika enheter vid samma LFC, vilket innebär att respondenterna inte har
samma närmaste chefer, kollegor, de har till viss del olika arbetsuppgifter etc. Jag har inte haft andra
urvalskriterier än dessa samt att respondenten har yrkesrollen personlig handläggare och arbetar
med förmåner inom sjukförsäkringen. Därefter har urvalet i princip varit först till kvarn. Det har
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medfört att urvalet indirekt inneburit att det är ett urval efter intresse, de som har tyckt att det verkat
intressant och tyckt sig haft något att säga och förmedla om uppsatsens ämnesområde har anmält
sitt intresse för deltagande.

Tillvägagångssättet för att få komma i kontakt med potentiella intervjupersoner blev att jag vände
mig till några arbetsställen (LFC) och till respektive enhetschefer där personliga handläggare
arbetar. Jag bedömde att en underlättande faktor, både för mig och intervjupersonen, är om
intervjuerna genomförs på medarbetarnas arbetstid (eftersom de potentiella intervjupersonerna inte
varit på min närort utan jag har rest har det varit önskvärt för mig att intervjuerna genomförs
dagtid). Efter förfrågan till olika enhetschefer på tre olika arbetsställen var det två arbetsplatser och
sju enhetschefer som meddelade sig positiva och villiga till att låta de medarbetare som var
intresserade medverka i studien på deras arbetstid. Enhetschefer var behjälpliga med att nå ut med 
min förfrågan till deras medarbetare. Det har alltså vidare varit intresset för intervjuämnet som varit 
styrande för intervjupersonernas deltagande. Jag har försökt att så långt som möjligt undvika att 
enhetschefernas inblandning utgör en påtryckningsfaktor för respondenternas deltagande. 
Intervjupersonerna har anmält sitt intresse till mig och vi har sedan kommit överens om lämpliga 
tider för intervju. Intervjuerna har genomförts på deras arbetsplatser för att minska deras tidsspillan, 
vi har valt avskilda rum för att intervjuerna ska kunna genomföras utan att störas. Intervjuerna 
spelades in och raderades direkt efter transkribering.

4.4 Etiska forskningsprinciper

Denna uppsats studien har använt insamlat material i forskningsändamål vilket innebär att det
insamlade data (intervjuinspelningar) raderats efter transkribering, vilket intervjupersonerna också
informerades om. De forskningsetiska principer som är framtagna av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet1 (Vetenskapsrådet – www.codex.vr.se) anger fyra allmänna 
huvudkrav på forskning, vilka benämns med; informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Information kring dessa fyra krav har lämnats alla
respondenter i samband med förfrågan, missivbrevet innehöll denna information (bilaga ) samt har
även respondenterna åter påmints om den informationen vid själva intervjutillfället.

4.4.1 Konsekvenser av delta i en kvalitativ studie
Kravet om intervjudeltagarnas konfidentialitet är viktigt och inte minst i denna studie eftersom
studien berör relationen mellan medarbetare och arbetsgivare. Kvale & Brinkmann (2009:88-91) tar
upp vikten av konfidentialitet och konsekvenser av delta i en kvalitativ studie. Att delta och
medverka i en studie får inte medföra en skada för deltagaren. Konfidentialitet handlar om att den
information som presenteras i studien kring deltagaren inte ska vara på sådant sätt att deltagaren är
möjlig att identifiera. Av den anledningen har jag efter genomförandet av intervjuerna haft en dialog
med respondenterna om vilken grad av information om dem som ska finnas med i uppsatsens. Av
hänsyn till respondenterna för att inte avslöja deras identitet och vem som sagt vad i intervjuerna,
presenteras de som grupp.

4.5 Datainsamling

Datainsamling har skett genom kvalitativa intervjuer (för intervjuguide, se bilaga B). Att genomföra
intervjuerna av detta slag har varit det roligaste men också bland det svåra. Som Kvale &
Brinkmann (2009:150) påpekar så är det intervjuaren i detta sammanhang som utgör
forskningsverktyget vilket jag uppfattar ställer stora krav på den som intervjuar, den insamlade

1 Den tidigare skriften, Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, anges nu har upphört 
(http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml) och Vetenskapsrådet hänvisar till den nyutgivna (april 2011) God 
forskningssed (http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf). God forskningssed har något annat innehåll än 
tidigare skrift, ovan nämnd.
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empirin blir tills stor del avhängig intervjuarens förmåga att intervjua. Att i den direkta
intervjusituationen förstå och fånga den omedelbara innebörden av ett svar samt kunna se de
möjliga innebörder av svar har stor betydelse för intervjuns resultat i sin helhet. Som intervjuare
behöver man finna en balans i att ställa riktade frågor men undvika att de är ledande. Intervjuaren
bör också vara tillräckligt öppen i frågor och finna de rätta andrahandsfrågorna. 

Inför varje intervju påminde jag respondenten om de forskningsetiska principerna samt att jag
samlade in bakgrundsinformation innehållande en närmre beskrivning om deras arbetsuppgifter,
anställningstid, utbildningsbakgrund, grad av nöjdhet med sin arbetssituation utifrån en
helhetsbedömning etc. Innan vi startade intervjun definierade jag också begreppen motivation,
meningsfullhet, psykosocial belöning. En intervjuguide (se bilaga B) utgjorde grunden för
intervjuerna. Jag använde mig av intervjuguiden i olika grad vid respektive intervju, alltid som 
utgångspunkt för att inte gå miste om vilka frågor intervjun syftar att handla om. I efterhand har jag 
dock märkt, beroende på intervjupersonens berättelser, att än mer öppna frågor och en större 
lyhördhet för det som sägs hade varit av godo. Kontinuerligt försökte jag stämma av med 
intervjupersonen, sammanfatta hur jag uppfattat det som sagts för att undvika  missförstånd. 
Beroende på respondentens egna berättelser och hur utförliga de var ställde jag frågor
för att på ett tillfredsställande sätt behandla specifika frågor och ämnet. Varje träff med
respondenterna varade i ungefär en timme, själva intervjuerna var i genomsnitt ungefär 40-45
minuter långa.

4.6 Den egna förförståelsen

Min egen förförståelse av detta ämnesområde kunde inledningsvis, med rätta, påstås vara både
ensidig och förutfattad. Det har jag varit medveten om vilket bidragit till min ambition att söka en
större kunskap och en utökad förståelse för ämnet. Jag vill få en klargörande bild av den undran
som väckt mina frågeställningar. Min förförståelse är ett resultat av dels mina egna erfarenheter och
reflektioner från min egen arbetsplats, dels andra personers beskrivningar av sina arbetserfarenheter.
Försäkringskassan har varit min arbetsgivare ett antal år, de senaste åren har jag dock till största del
varit tjänstledig. Min totala arbetserfarenhet är nästan uteslutande från offentlig förvaltning och
statliga myndigheter. De senaste årens förändringar inom Försäkringskassan har jag, från mitt
perspektiv, upplevt både välbehövliga och positiva. Men i detta välbehövliga skeende av förändring
är det ändå några fenomen som jag har förundrats över och som berör synen på medarbetarna, vilket
jag upplever ytterst handlar om människosyn. Den förundran är naturligtvis präglad av mitt
perspektiv som medarbetare. I en tid där effektivitet och produktionsmått gör sig gällande i allt
större grad, där kortsiktiga resultat mäts till förmån för långsiktiga och där arbetsgivaren önskar
utvinna så mycket som möjligt ur så liten ”kostnad/resursanvändning” som möjligt, har väckt ett
antal funderingar. Jag menar inte att det är vare sig märkligt eller felaktigt att arbetslivet och
arbetsgivare förväntar sig högpresterande och effektiva arbetstagare. Däremot har jag upplevt en
brist på reflektion över vilka förutsättningar ett sådant förhållningssätt kräver för att arbetsgivarens
önskvärda resultat ska åstadkommas. De senaste åren, på grund av att jag till största del varit
tjänstledig från mitt arbete, har jag om möjligt fått en viss distans till arbetssituationen men ändå
fortsatt att reflektera kring medarbetarnas upplevelser. Utifrån detta har jag uppfattat att
arbetsmotivation, känslan av meningsfullhet i arbetet och att som medarbetare uppmärksammas i
arbetssituationen har betydelse för arbetsresultatet. Det, ibland lite mer diffusa, osynliga i
arbetssituationen, som kan utgöras av psykosocial belöning, har jag uppfattat vara ett värdefullt och
grundläggande behov som inte tillvaratas som den möjlighet den utgör. Det är en möjlighet till att
medarbetaren kan höja sin arbetsmotivation, uppnå arbetstillfredsställelse och meningsfullhet i
arbetet och därmed resultera i en positiv inverkan på medarbetarens prestation och förmodligen
också ökad arbetsglädje.
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4.7 Analysförfarande

När intervjuerna var transkriberade påbörjade det egentliga analysarbetet om än att jag redan under
intervjustadiet, i mötet med respondenternas och deras utsagor, i viss mån började att reflektera och
analysera vad som framkom på ett mer allmänt och omedvetet sätt. Jag började med att läsa igenom
var intervju för sig, flera gånger för att öka min kännedom om det transkriberade materialet. Det för
att sen se på vad som utgjorde det huvudsakliga innehållet i varje intervju, noteringar gjordes om
det som var utmärkande för respektive intervju. Därefter började jag se på materialet i sin helhet,
vad var utmärkande, vilka teman framstod och vara gemensamma för större delen av intervjuerna.
Här använde jag mig av mycket anteckningar och noteringar och det blev omarbetningar innan jag
kom fram till de teman som jag upplevde utgjorde det centrala innehållet av det transkriberade
materialet. Fram till detta, denna preliminära tolkning är det den insamlade empirin och min egen
förförståelse som min tolkning sker genom. Därefter påbörjades en mer fördjupad, vidareutvecklad
tolkning som utgick från den första, preliminära tolkningens tema som sattes i relation till de
teoretiska utgångspunkterna. Det genererade en förnyad tolkning och nya omvandlade teman.
Huvudtolkningen strävar efter en totaliserad tolkning som baseras på den fördjupade tolkningens
tema. Ödman (2007:97-99) beskriver den hermeneutiska tolknings- och förståelseprocessen som att
lägga ett pussel. Det börjar planlöst för att successivt försöka bilda oss en uppfattning om små
helheter som tillsammans kan utgöra en större helhet. Man har att urskilja de olika enskilda
pusselbitarnas innebörd i sammanhanget. Vilken del verkar den här biten passa in i, blir helheten
mer begriplig genom den här pusselbiten? Processens tankerörelse pendlar hela tiden mellan del och
helhet, vilket är kännetecknande för hermeneutikens förståelseprocess, den hermeneutiska cirkeln.
Processen att analysera en studies resultat omger sig av flera svårigheter, den hermeneutiska
metodens angreppssätt utgör inget undantag. Att tolka behöver inte vara svårt, det kan till och med
framstå som ganska enkelt, men vilken tolkning vi ska välja och efter vilka kriterier och principer
tolkningen ska ske utifrån framstår som betydligt mer komplext och tvetydigt. Ödman (Ibid:108-
109) tar upp tre typer av arbetsuppgifter i förhållande till kriteriefrågan. Till att börja med handlar
det om att konstruera ett tolkningssystem vars delar är sammanhängande på ett logiskt sätt och
dessutom behöver tolkningarna ha ett sammanhang med själva tolkningsobjektet. Det handlar alltså
om tolkningens giltighet, graden av validitet. En tredje uppgift i förhållande till kriteriefrågan är hur
det vi kommit fram till förmedlas. Hur möjliggör vår tolkning en ökad förståelse hos läsaren och
beskriver den hur vi kommit fram till tolkningarna tillräckligt? Analysförfarandet handlar om, för
att uppnå förståelse, gå från det insamlade materialet till de teoretiska utgångspunkterna och till sin
förförståelse som också under tiden omvandlas och leder till en ny förståelse, eller djupare
förståelse. Den hermeneutiska spiralen utgör arbetsmodellen under mitt analysarbete och mina
försök att finna en rimlig tolkning. Tolkarens, dvs. min, arbetsprocess sker i uttryck av ett
detektivarbete. Jag har utgått från från min förförståelse vid den första tolkningen av det
transkriberade materialet och sedan satt de i samband med de teoretiska utgångspunkterna för att nå
en fördjupad tolkning. Därefter har jag på nytt sett på tolkningen och vad den säger, strävan ska
vara att höja abstraktionsnivån, åstadkomma en totaliserad tolkning som utmynnar i en
huvudtolkning. Den hermeneutiska metoden är inte given att hantera då dess ramar och
metodologiska struktur inte är alldeles tydlig och påtaglig. Men den bär på möjligheten av en
förändring hos tolkaren genom användandet av sin förförståelse. En förändring som man också som
tolkare måste vara beredd på.
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5. Resultat

5.1 Intervjupersonerna

Intervjupersonerna är alla medarbetare inom Försäkringskassan. De har yrkesrollen personlig 
handläggare och arbetar alla med handläggning av förmåner inom sjukförsäkringen. Inom ramen för 
det har de olika inriktning på sina arbetsuppgifter2. Det gemensamma kan beskrivas i att alla arbetar 
med att utreda och bedöma rätten till någon av sjukförmånerna som regleras i Socialförsäkrings-
balken samt att alla har kontakt med de försäkrade i sitt arbete. Gruppen intervjupersoner är från två 
olika arbetsställen (LFC) inom Försäkringskassan. Intervjupersonerna är alla kvinnor, mellan 28 
och 65 år. De har alla utbildning på högskolenivå vars ämnesinriktning är samhällsvetenskaplig, 
t. ex. sociologi, psykologi, pedagogik, statsvetenskap. Utbildningslängden varierar, alltifrån enstaka 
kurser till flera års studier och flera examen, t ex. beteendevetare, personalvetare. 
Intervjupersonernas anställningstid vid Försäkringskassan är alltifrån ungefär ett år till flera 
decennier. Intervjupersonerna benämns hädanefter som respondenter (R) och åtskiljs med nummer-
benämning, R1, R2.... R9.

5.2 Den första preliminära tolkningen

En första preliminär tolkning påbörjades med noggranna och upprepade genomläsningar av det 
transkriberade materialet. Jag läste varje intervju för sig och försökte finna vad varje intervju 
huvudsakligen bestod av. Därefter påbörjades sökandet för att finna de för alla intervjuerna 
gemensamma enheter, kategorier ur det hela samlade transkriberade materialet. Mitt syfte var här att 
upptäcka vilka gemensamma teman som återfanns hos alla eller hos större delen av det som 
respondenterna beskrivit. Det jag nu upptäcker i texten har direkta kopplingar till min förförståelse. 
Förförståelse började omformas redan i mitt möte med respondenterna och deras svar och 
beskrivningar av sina upplevelser. 

5.2.1  Motivation i att hjälpa
Samtliga respondenter beskriver, att kunna få hjälpa en annan människa, som den ytterst viktigaste 
motivationsfaktorn i arbetet. Mötet med de försäkrade är i detta sammanhang grundläggande. Flera 
respondenter upplever att det handlar om att hjälpa en annan människa och det uppdraget skapar en 
slags grundmotivation, inom ramen för arbetsuppgifterna. Att respondenterna kan bidra, på olika 
sätt, till den försäkrades möjligheter att återgå i arbete beskrivs som en mycket central 
motivationsfaktor. När respondenter får ett förtroende hos den försäkrade är det 
motivationsskapande. Det skapas en relation och respondenterna känner att det de åstadkommer 
upplevs positivt av den försäkrade. Att respondenterna i sin yrkesroll får betydelse för de försäkrade 
är tydligt motivationsskapande. Många gånger handlar detta om respondenternas förmåga att ge 
information som den försäkrade kan ta till sig och förstå. Mötena med de försäkrade är då väldigt 
värdefulla, R9 säger:

Och att jag kan se att de går därifrån och har förstått, varför det är som det är. Det handlar om att jag ska 
leverera en information på ett så bra sätt som möjligt, och känner jag att jag har lyckats med det, då känns 
det ju motiverande.

Genom möten och kontakter med de försäkrade och även med andra berörda aktörer i 

2   Försäkringskassan beskriver i platsannonserna intervjupersonernas arbete så här:
som personlig handläggare har du ett samlat ansvar för hela kundengagemanget i ett 
sjukförsäkringsärende oberoende av ersättningsform. I dina arbetsuppgifter ingår att genomföra 
kvalificerade utredningar och besluta om rätt till ersättning samt att samordna insatser för återgång till 
arbete. Du har det övergripande ansvaret för kontakter med arbetsgivare, läkare och handläggare på andra 
myndigheter. I arbetet ingår också att informera kunden om och förklara konsekvenser av alternativa 
beslut och ersättningsformer.  (http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss/lediga_jobb)
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sjukskrivningsprocessen (såsom läkare, sjukvården, arbetsgivare, andra myndigheter, 
samverkanspartners) i utförandet av arbetsuppgifter som respondenterna har att göra motiveras de  i 
utförandet av sina arbetsuppgifter. Respondenterna ger en samstämmig bild av att det är i mötet med 
de försäkrade som motivation och meningsfullhet skapas. Meningsfullheten består många gånger av 
respondenternas förmåga att förklara så att den försäkrade förstår den information de får och i bästa 
fall till och med återkopplar det positivt till respondenten. R6 beskriver det som 

Eller där jag kan ha ett beslut och förklara och de kanske inte är nöjda med själva beslutet men förstår 
varför jag fattar det och ändå kan tacka för det […] de förstår att dem har inte rätt till det här men känner 
ändå en tilltro till mig, till min kompetens. Det blir en meningsfullhet.
 

Att respondenterna får återkoppling från de försäkrade på det arbete de gjort skapar meningsfullhet.

5.2.2 Arbetsuppgifter och egna värderingar
Ytterligare en av de absolut viktigaste motivationsfaktorerna utifrån respondenternas svar är att 
uppleva sina arbetsuppgifter som intressanta, roliga och även att de stimulerar och kan ge 
respondenten nya utmaningar. Att arbetsuppgifterna upplevs som intressanta och viktiga uppger 
flera respondenter grunda sig i ett samhällsintresse nämligen att de, har viljan och ambitionen att få 
tillbaka människor i arbete. R2 menar att hennes motivation bottnar i ett samhällsintresse och tron 
på individens vilja att göra rätt för sig och säger: 

Det här med delaktigheten i samhället, jag tror att varje enskild individ vill göra rätt för sig, någonstans. 
Det är någonting sådant jag har velat arbetat med och det har jag tyckt och tänkt att det ska ingå ganska 
mycket i den här arbetsrollen. 

Det som respondenterna beskrivit utgöra deras upplevelser av meningsfullhet i arbetet har 
uteslutande en direkt koppling till deras arbetsuppgifter. Flertalet av respondenterna påtalar också 
att det de upplever som meningsfullt står i samklang med deras egna personliga värderingar. T. ex. 
möjliggöra en persons återgång i arbete, och att i den processen kunna bidra med sina kunskaper 
utifrån yrkesrollen, kunskaper som har betydelse för de inblandade (den försäkrade, vården, 
arbetsgivare etc.) upplevs som meningsfullt. R9 menar att det grundar sig i den personliga 
värderingen om att det är betydelsefullt för människor att ha ett arbete och kunna arbeta, och säger: 

Ja, meningsfullheten skapas nog i målet med att få människor ut i arbete eller på vägen dit. Det är en 
drivkraft. Det målet har också en grund i min egen värdering i att jag tror att det är bättre att jobba än att 
vara hemma. 

Några respondenter framhåller också att arbetet med själva tillämpningen av försäkringen är 
motiverande. Att bevilja de försäkrade som har rätt till en förmån och inte beviljar en förmån till de 
försäkrade som inte har rätt till. Det handlar om vikten av att göra ett korrekt arbete, att själva 
tillämpningen av reglerna blir rätt. Respondenterna beskriver att om de kan hjälpa till på rätt sätt 
och visa på det positiva i socialförsäkringen upplevs det som meningsfullt. Att respondenterna kan 
bidra till en förändring av den, många gånger, negativa bild som finns av Försäkringskassan upplevs 
också som meningsfullt. R9 beskriver hur hon upplever det:

Det är otroligt jobbigt, den här allmänna bilden. [...] Detta är även från andra myndigheter, läkarkåren, 
man är inte en person, man är försäkringskassa som andra förhåller sig till med en viss attityd. [...] Kan 
man sen lyckas med och ändra det här, andras attityd och uppfattning om Försäkringskasse-representanten 
och Försäkringskasse-uppfattningen på något sätt vid ett möte t ex. så kan det vara otroligt 
motivationsskapande. 

5.2.3  Utveckling och lärande 
Flera av respondenterna beskriver att de har ett eget driv som är starkt motiverande, ett driv att göra 
det de gör bra, oavsett vad det är. En av respondenterna beskriver också att en viss stress, ett visst 
motstånd blir som ett bränsle som driver henne. Att få utvecklas och lära nytt är viktigt för 
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motivationen. Att i sin yrkesroll få utvecklas genom att få konstruktiv återkoppling på det utförda 
arbetet och genom det bli ännu bättre skapar motivation. Ett aktivt lärande och nya utmaningar 
beskriver flera av respondenterna utgöra en viktig motivationsfaktor. R5 berättar att:

Vid våra uppföljningar är det sagt att de framöver mer ska handla om kvalitativa mål och om man tittar i 
ett ärende på detalj på vad man har gjort och diskutera vad man skulle gjort istället och då kan man ändra 
sitt tankesätt om hur man ska jobba. Att lära mig nya saker är motivationsskapande. 

Då respondenterna får bekräftelse på sitt arbete, särskilt konstruktiv återkoppling, möjliggör det 
utveckling, och att lära sig nytt är motivationsskapande. När uttalade mål och önskvärda resultat nås 
skapar det också motivation. Det ger en upplevelse av flyt i jobbet vilket gör av att man känner sig 
nöjd med sig själv och sin prestation. En respondent beskriver också att när hon känner att hennes 
karriär drivs framåt upplevs det motiverande. 

5.2.4  Konstruktiv feedback, psykosocial belöning, motivation 
Respondenterna får huvudsakligen psykosocial belöning från tre källor, vilka är internt, främst från 
närmsta chef men också från kollegor. Några respondenter upplever dock att, nästan enbart få 
psykosocial belöning från kollegor. Den psykosociala belöning som mottas från externt håll, den 
tredje källan, kommer främst från de försäkrade men även från t. ex. andra myndigheter och 
arbetsgivare. Psykosocial belöning beskrivs ges på två skilda sätt. Dels formaliserat, när det sker så 
är det förutbestämt. Alla berörda, t ex. chef och medarbetare, vet att arbetsinsats och resultat ska 
utvärderas och medarbetaren (respondenten) ska få återkoppling utifrån den utvärderingen. Dels kan 
psykosocial belöning ges på ett mer spontant sätt, som en direkt följd av en viss handling utan att 
medarbetaren förväntar sig psykosocial belöning. Psykosocial belöning innefattar socialt stöd vilket 
för respondenterna mest ges från kollegor, särskilt i arbetssituationer som är svårhanterliga och 
krävande. Av respondenternas svar är det mest förekommande att de får psykosocial belöning från 
de försäkrade, chefen eller kollegorna. Alla respondenter beskriver psykosocial belöning som något 
positivt, önskvärt och som något mycket viktigt och att det har en stor betydelse på flera sätt. Att få 
uppskattning, återkoppling och uppleva bekräftelse i arbetssituationen beskrivs vara viktigt. R5 
upplever att den psykosociala belöningen har förbättrats från arbetsgivaren och menar att: 
 

Jag känner att det har betytt mycket för mig, att det känns som, det är väl någon som har sett vad jag gjort 
förut också, men nu är det någon som säger att dem ser vad jag gör. 

Att få psykosocial belöning från den försäkrade i form av uppskattning över det arbete respondenten 
gjort upplevs särskilt värdefullt. Det upplevs som ett tecken på att arbetet man gör är bra och når 
fram. R3 beskriver hur hon upplever att det är att få feedback från de försäkrade:

Det ger liten boost till självförtroende, att man klarar av jobbet. Vi mäts så ju så mycket på pinnar och 
statistik. Och det är bara siffror tycker jag. Det är liksom mer mötet eller telefonsamtal som är det viktiga 
eftersom det är så hårt regelverk så är det viktigt att man kan förmedla det på ett ganska så bra sätt. 

Respondenternas upplevelser gällande psykosocial belöning från arbetsgivaren och kollegor skiljer 
sig åt. Det finns respondenter som upplever att de har en god, bra och kontinuerlig dialog med sin 
närmaste chef och får på så sätt feedback i tillräcklig utsträckning. Feedbacken sker både spontant 
och mer formaliserat, om än det spontana i mindre utsträckning. R3 menar att hon får och har alltid 
fått feedback från sina chefer. Hon har också på eget initiativ sökt den dialogen med sina chefer. R3 
berättar:

Jag får väldigt mycket positiv feedback från min chef. Jag har fått det från alla mina tidigare chefer. För 
jag har varit öppen och ärlig mot min chef om vart jag vill, vad jag vill och aldrig stuckit under stolen om 
att jag vill vidare inom Försäkringskassan. Så att jag tycker att jag får en positiv feedback från mina 
chefer och även min chef jag har idag. 
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Psykosocial belöning från kollegor tar sig ofta uttryck i ett socialt stöd, men också i uppmuntran 
och feedback över goda arbetsinsatser. Flertalet respondenter är dock av uppfattningen att det är 
från den närmaste chefen som det är viktigast att få psykosocial belöning i form av uppskattning, 
feedback och bekräftelse. En annan vanlig upplevelse som respondenterna beskriver är att 
psykosocial belöning från chefer och ledning upplevs som falsk och svår att ta till sig och ta på 
allvar. R4 beskriver sin upplevelse av arbetsgivarens psykosociala belöning och klyftan hon anser 
finns mellan ledning och medarbetare:

All uppskattning, oavsett spontan eller inte, som kommer här från chef och ledning känns väldigt falsk 
nästan. Alltså det finns, det sägs någonting, jag tror det beror mycket på den omorganisering som har varit 
och hur den skedde att det har satt sina spår. [...] Det har hela tiden känts som att det är ingen som lyssnar. 
[...] Det spelar ingen roll, hur bra de än säger att vi jobbar så är det svårt att ta det på allvar. Det har inte 
visats något bakom de orden, de känns nästan som ett hån. Den spontana uppskattningen, om den 
överhuvudtaget finns, så upplevs den bara som ett spel för gallerierna. 

Ibland känner en del av respondenterna förståelse från chefer när det gäller arbetssituationen men i 
nästa andetag upplevs en total avsaknad av förståelse. Chefer upplevs ge dubbla budskap vilket 
respondenterna upplever undergräva deras förtroende för chef och ledning. Det medför att den 
psykosociala belöningen upplevs som falsk och att, den då blir svår att ta på allvar. Den uttalade 
psykosociala belöningen följs alltså inte upp i handling. Flera respondenter upplever att det finns ett 
betydligt större fokus från chefer och ledning att återkoppla de brister som finns i arbetet och den 
sortens återkoppling utgör inte psykosocial belöning. Några respondenter uttalar att de vill 
uppmärksammas och belönas för kontakten med människor (de försäkrade och övriga) vilket utgör 
stor och viktig del av respondenternas arbetsinnehåll istället för att få återkoppling avseende 
administrativa resultat vilket ofta är fallet. 

Av intervjuerna med respondenterna framkommer några viktiga kriterier för att den psykosociala 
belöningen ska upplevas äkta. För att medarbetaren ska ta till sig, t ex. uppskattning från närmaste 
chef, behöver den vara konkret, det som chefen uttalar sig positivt över måste vara konkretiserat. 
Konkret och spontan återkoppling har störst betydelse och upplevs ofta som mer äkta. Spontat 
uttalad feedback gör att man som medarbetare känner sig mer uppmärksammad än när den är 
formaliserad och förväntad. R6 beskriver att:

Från chefen får vi någon slags standard återkoppling om att vi är duktiga, men vi tar inte det på allvar 
riktigt, det känns som mer som att han säger det för att pressa oss ännu mer. Så det känns ju som inte 
riktigt. Det får vi på ett möte, som att vad duktiga vi har varit som har klarat det här. Han säger det efter 
att han har jagat oss med blåslampa i en vecka. Och då känns inte det äkta längre. 

R6 menar att den psykosociala belöningen som kommer från kollegor är av en annan art och säger:

Den psykosociala belöningen som är äkta och spontan kommer från kollegor, det äkta ligger i när någon 
säger något som man vet att den inte behövde göra. [...] Just när man vet att personen i fråga och säga 
något när man vet att de inte behövde, de har tagit sig tid och engagemang över något som de inte 
behövde göra. 

Att både grad av motivation och grad av psykosocial belöning har betydelse för arbetsprestationen 
är nästan alla respondenters tydliga uppfattning. Respondenterna menar att psykosocial belöning får 
medarbetaren att växa. Belöningen genererar en större motivation, arbetsglädje och ökar således 
viljan att arbeta mer och bli mer effektiv. Att det råder en positiv arbetsmiljö där medarbetare trivs 
upplevs också vara betydelsefullt för arbetsprestationen. För många av respondenterna är det 
viktigaste för arbetsprestationen att ha roliga arbetsuppgifter och att trivas med sina kollegor. 
Majoriteten av respondenterna menar dock att just psykosocial belöning ökar medarbetarens vilja 
att prestera. Det gör att man arbetar mer än situationen kräver och förpliktigar. R2 beskriver sin 
uppfattning av den psykosociala belöningens betydelse för prestationen:
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Ja, det är klart att det har en betydelse på det sätt att medarbetare växer ut av det. De blir bekräftade och 
man har liksom större motivation och lära sig nytt, större motivation och arbeta mer, och bli mera 
effektiv. 

Att få psykosocial belöning, menar flera respondenter, får effekten att man orkar mer. Man 
anstränger sig mer om någon ser och uppmärksammar det jag gör. Respondenterna menar att de får 
viljan att prestera mer än vad de behöver när de får psykosocial belöning. R3 beskriver den 
psykosociala belöningens betydelse för arbetsprestationen:

Det påverkar jättemycket. Att jag känner att det märks mitt arbete. Det tycker jag är viktigt, att jag inte 
bara är någon som gör jobbet och sen går hem. Jag vill alltid göra lite utöver. Jag strävar alltid efter att ha 
bra statistik, att göra rätt och riktigt så att det blir bra siffror. Och då är det viktigt att folk också märker 
det, att jag syns och märks. Jag lägger manken till i att bli sedd för det jag gör. 

5.2.5  Påverkansmöjlighet
Respondenterna har möjligheter till påverkan inom ramen för sina arbetsuppgifter. De kan 
exempelvis skapa möjligheter och bidra till något positivt för den försäkrade (t ex. återgång i 
arbete). R7 berättar om vad hon finner särskilt motiverande i sin arbetssituation:

När man ser att man kan hjälpa på rätt sätt. Och då menar jag, när personer får hjälp på rätt sätt med det 
som behövs, utifrån det som jag representerar, som representant för Socialförsäkringen [...] Man lär sig 
under årens lopp och försöka förstå de olika människor, olika kategorier av människor runt det här, det 
känns. Det är nog det som är motiverande. 

Vad gäller påverkansmöjlighet är det positivt för respondenterna att de kan påverka sitt arbete så att 
det får en positiv innebörd för den försäkrade. Men respondenterna upplever även en 
otillfredsställande begränsning i hur arbetsuppgifterna ska göras. Respondenterna beskriver en brist 
på inflytande över sina arbetsuppgifter, hur, när och vad som ska utföras. Flera respondenter vittnar 
om en situation där de upplever att mycket av deras energi läggs på frustration över arbetsmoment 
som upplevs helt ovidkommande för arbetsresultatet. Att organisatoriska omständigheter stör och 
försvårar det dagliga arbetet, det är ständigt nya riktlinjer om hur arbetet ska utföras. R1 ger uttryck 
för sin upplevelse av otillräcklig möjlighet att påverka hur arbetet ska göras och att det tar viktig 
energi ifrån henne:

Sådant där som vi måste göra men som vi vet inte är så viktigt för vårt jobb men så ska vi ha ett stort 
fokus på det. Eller t ex. när vi ska dokumentera vissa saker som känns ovidkommande, det blir störningar 
i vår fokusering på det viktiga, i vår arbetskoncentration. Och då kan jag tänka, vad är det vi håller på 
med? Och då tar det alltid en stund innan jag kan släppa det. Jag känner mig irriterad på att det är så här. 

Den ständigt höga arbetsbelastningen skapar en uppgivenhet, R1 beskriver upplevelsen av den 
otillräckliga möjligheten att påverka arbetsbelastningen, att aldrig kunna uppnå utsatta mål och 
säger:

Sen har man ju en tanke, en bild av vad man vill få gjort. Och att aldrig få nå och komma dit blir man ju 
tokig av. Av det ger man upp på något sätt, det spelar inte någon roll vad man gör, och då tappar man 
farten. För spelar det ingen roll om jag springer då kan jag lika gärna sluta springa. 

5.2.6  Stöd och bekräftelse 
Vidare framgår också av respondenternas berättelse att det finns en upplevd klyfta, ett glapp mellan 
chef/ledning och medarbetare, där respondenterna upplever att de inte blir hörsammade, inte får 
bekräftelse. Det sociala stödet är i krävande arbetssituationer av mycket stor betydelse. Flera av 
respondenterna berättar om hur de ständigt konfronteras med de försäkrade som befinner sig i kris 
och naturligtvis reagerar därefter. Det sociala stödet återfinns många gånger hos kollegorna men 
även i viss mån hos arbetsgivarens företagshälsovård. Flera respondenter menar att som 
medarbetare söker de ofta en förståelse hos arbetsgivaren för det tuffa arbetsläget men, chef och 
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ledning bemöter dem med att det är nonsens, som om att deras upplevelse är fel. Några av 
respondenterna upplever att de av chef och ledning inte blir tagna på allvar. Att deras känslor 
medarbetarna ger uttryck för inte bekräftas och att medarbetarnas upplevelser bara pratas bort 
istället för att tas på allvar. Respondenternas efterfrågan på socialt stöd uteblir. R5 ger uttryck för 
chefers och ledningens oförståelse och hur ledningen väljer att hantera detta:  

Ledningen vill förhålla sig som på ett positivt sätt men det har här blivit mer av att inte vilja se och ta tag i 
problemet. Ibland när man pratat om arbetsbelastning så har det hetat att, ja men jobbar man bara enligt 
Ensa1 så är det inga problem och ha si och så många ärenden. [...] Istället för och bekräfta oss i vår känsla 
och upplevelse och att det vi känner och ger uttryck för bara  pratas bort. Ja, jag vet inte om det inser det 
eller om de inser hur vi har det men ändå inte vill bekräfta det, inte fokusera på det dåliga. Jag tycker hur 
som, att effekten blir den motsatta genom att de inte bekräftar det. 

R8 beskriver vad hon upplever att avsaknaden av stöd från arbetsgivaren får för konsekvenser: 

Och jag har jobbat med tuffa arbetsuppgifter [...] så jag är van vid det. Men jag är också van vid att få lite 
stöd, här verkar inte finnas något stöd överhuvudtaget. Jag kan ta tuffa arbetsuppgifter, jag tycker att det 
är roligt men det är ett intressant jobb. [...] Men det är tufft, det tar på psykiska krafter. Jag förväntar mig 
att jag skulle få lite stöd men det får man inte. Idag är jag nästintill avsaknad av motivation. Det som 
driver mig är mer plikten av utföra mitt arbete. 

5.2.7  Sammanfattning

I denna preliminära tolkning har jag funnit sex teman som utgör delar till den helhet jag fortsätter 
att söka. Dessa sex teman är Motivation i att hjälpa, Arbetsuppgifter och egna värderingar,  
Utveckling och lärande, Konstruktiv återkoppling, psykosocial belöning, motivation,  
Påverkansmöjlighet, Stöd och bekräftelse. Dessa teman upplever jag som relevanta och har 
betydelse för samtliga respondenters beskrivningar i de genomförda intervjuerna. 

5.3 Fördjupad tolkning 

I denna fördjupade tolkning används de teman som framkom från den första, preliminära tolkningen 
och sätts nu i relation till de teoretiska utgångspunkterna. Den första tolkningens teman, Motivation 
i att hjälpa, Arbetsuppgifter och egna värderingar, Utveckling och lärande, Konstruktiv  
återkoppling, psykosocial belöning, motivation, Påverkansmöjlighet, Stöd och bekräftelse, får nu 
smältas samman till två nya teman.

5.3.1  Frustration och prestation 
Detta tema Frustration och prestation är en vidare tolkning av den preliminära tolkningens teman, 
Motivation i att hjälpa, Arbetsuppgifter och egna värderingar samt Påverkansmöjlighet. 

Respondenternas möjlighet att, i sin arbetssituation, hjälpa en annan människa (den försäkrade) 
upplevs motiverande. Det är ett arbetsuppgiftsrelaterat motiverande arbetsinnehåll. Det är inte bara 
motiverande att kunna medverka på ett positivt sätt för den försäkrade, det är också meningsfullt. 
Respondenterna upplever det meningsfullt att ägna sig åt dessa arbetsuppgifter och betonar vikten 
av mötena med de försäkrade och även andra inblandade aktörers deltagande. Respondenterna 
värderar detta som viktigt utifrån sina egna personliga värderingar. Det här speglar också begreppet 
meningsfullhet i Antonovskys teori om KASAM i arbetssituationen, betydelsen av samhällets 
sociala värdering av verksamheten och att arbetet överensstämmer med individens egna värdering. 
Respondenternas beskrivning av att arbetsuppgifternas innehåll är väsentligt för upplevelse av 
motivation är också överensstämmande med Herzbergs teori om grunden för motivation och 
arbetstillfredsställelse. Arbetsmotivationen har sin källa i det som har med arbetsuppgifternas 

1 Ensa, avser Ensa-process som utgör ett av Försäkringskassans arbetsprocess och metodstöd för handläggning av en 
förmån, t ex. Sjukpenning.
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innehåll att göra. Intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter utgör arbetsmotivationen och det, 
menar respondenterna, är den huvudsakliga faktorn för graden av arbetsprestation. 

Respondenterna ger i den första tolkningens teman uttryck för att de upplever en viss frustration 
över det sätt de är ålagda att utföra sina arbetsuppgifter. Frustrationen har en negativ betydelse på 
motivationen i arbetsuppgifterna. Denna frustration beskrivs av respondenterna också påverka 
arbetsprestationen. Frustration i arbetssituationen handlar många gånger om att respondenterna 
upplever sig bli detaljstyrda i det arbete de har utföra och att den detaljstyrningen inte är 
konstruktiv. Respondenterna har i det avseendet liten eller ingen påverkansmöjlighet. Frustrationen 
handlar även om att mål finns för verksamheten men det arbete som ska göras för att nå målen 
upplevs inte rimligt. Att ständigt ha en hög arbetsbelastning upplevs av många som ytterligare 
frustrerande. Det är faktorer som påverkar respondenternas arbetsprestation och det handlar också 
om att respondenterna upplever sig sakna rimliga resurser i förhållande till de krav som ställs. 
Antonovskys begrepp hanterbarhet i arbetssituationen handlar just om i vilken grad individen 
upplever sig ha resurser till förfogande för att möta de krav som ställs. R5 återger sin upplevelse av 
den höga arbetsbelastningen:

just nu har vi så hög och kontinuerligt ökande arbetsbelastning vilket gör att det förmodligen påverkar 
prestationen ganska mycket. Kvalitén i arbetet påverkas mycket av det och att man begränsas i vad man 
skulle behöva göra för att man har så mycket, det är mycket som måste prioriteras bort. Det viktigaste är 
att man har förutsättningar för och göra det jobb som ska göras och för mig handlar det om en rimlig 
arbetsbelastning och då kan jag prestera bra. 

Flera respondenter beskriver en trötthet över bristen på arbetsro och att deras arbetskoncentration 
blir svår att upprätthålla på grund av störningar i arbetssituationen. Ledningen och huvudkontoret 
som utformar riktlinjer och processer för hur arbetet ska utföras glömmer att det här arbetet handlar 
om människor vars beteende inte alltid är förutsägbart. R9 ger uttryck för detta:

Organisatoriska problem, man lägger ner mycket energi på att vara förbannad på organisationen, det tar 
väl ner prestationen. Det tar för mycket av ens energi. När det kommer någon ny riktlinje, om hur vi exakt 
ska göra. Och när vi ifrågasätter det så kan ingen ge svar på hur saker och ting mäts, varför och hur, [...] 
Allt sånt här tar mycket energi från det man skulle behöva lägga sin jobbenergi på. Det man glömmer bort 
från huvudkontoret som hittar på alla de här riktlinjerna är att vi jobbar med människor. Då är det inte så 
enkelt och följa den här mallen, människor är individer och vars beteenden inte exakt är helt förutsägbara. 

Här framkommer respondenternas brist på inflytande och kontroll av sin arbetssituation samt att 
graden av belastning gör att hanterbarheten av arbetssituationen blir otillräcklig. Det medför en 
frustration som försvårar för respondenten att förhålla sig till sin arbetssituation. Individens grad av 
inflytande i sin arbetssituation har också betydelse för upplevelsen av meningsfullhet, menade 
Antonovsky. Medarbetarnas upplevelse av frustration återfinns i flera situationer, utöver bristande 
inflytande som deltaljstyrning och hög arbetsbelastning skapar, berättar R9 om flera av sina tankar 
vad den här frustrationen också grundas i:

Det är en enorm arbetsbelastning samtidigt som jag kan tycka också att det gnälls ganska mycket också. 
Alltså, faktiskt rent generellt. Ibland kan det faktiskt vara så, att om du gick in på ditt rum och faktiskt 
försökte göra det du skulle så kanske du skulle hinna det. Det är lite av en missnöjesorganisation. Finns 
en viss kultur, en missnöjeskultur. [...] Det oerhörda fokus på produktion är ibland svårförståeligt 
eftersom det är människor det handlar om. 

Respondenten uttrycker en frustration men också ett förhållningssätt hos medarbetarna som 
respondenten också uppfattar påverkar arbetsprestationen. Sammanfattningsvis om detta tema, 
Frustration och prestation, kan sägas att respondenterna ger uttryck för att motivation och 
meningsfullhet gynnar arbetsprestationen och att påverkansmöjligheten, i de situationer den upplevs 
bristande, utgör en frustration.
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5.3.2. Att uppmärksammas som individ 
De tre återstående teman, Konstruktiv återkoppling, psykosocial belöning, motivation, Utveckling  
och lärande, Stöd och bekräftelse, som framkom i den första tolkningen berörde det faktum att man 
även som medarbetare är en individ som har behov av att bli synliggjord, få återkoppling, samt få 
bekräftelse i sin arbetssituation. R6 beskriver hur hon upplever, och tänker kring, avsaknaden av att 
inte uppmärksammas som medarbetare och individ:

för jag menar som det känns nu så är vi så utbytbara. När man ser kollegor som försvinner, som 
sjukskriver sig, ingen bryr sig längre, man är bara en produktionsmyra som är utbytbar. Och då blir det att 
det spelar ingen roll vad jag gör. [...] Vi har sådan otrolig personalomsättning just nu och, lite så. Man 
känner att man är så utbytbar, man betyder ingenting för dem längre. 

Betydelsen av att uppmärksammas blir också tydligt i uttalandet om den psykosociala belöningens 
betydelse som R1 gör:

Fick man aldrig höra att man gjort något bra, att man får en återkoppling på att det man gör är värdefullt 
för någon. För och sitta och slita på det sättet som vi gör, det skulle vara lite själsdödande. 

I respondenternas beskrivning av psykosocial belöning från arbetsgivaren framgår att det ibland 
finns en misstro, ett tvivel som respondenterna känner, på ett mer abstrakt plan, gentemot chefer 
och ledning. Det framkommer då och då att respondenterna har en misstro och ibland till och med 
helt avsaknad av förtroende för arbetsgivaren på olika nivåer. Ibland gör misstron sig gällande på en 
nära nivå, lokalt på arbetsplatsen. Då riktas misstron mot arbetsplatsens ledning och/eller närmsta 
chef. Men ibland riktas missnöjet mot en mer abstrakt, icke personifierad nivå. R6 beskriver också 
sin upplevelse av vad som präglar relationen mellan medarbetare och ledning mot bakgrund av den 
bristfälliga äkta psykosociala belöningen 

Det är den där förtroendeklyftan, det blir sådant stort avstånd mellan oss och ledningsgruppen. Och då 
blir det så svårt också att liksom komma med sådana där personalbelöningar i form av personaldagar, det 
blir så missriktat. Då har vi fått gått på föreläsningar en hel dag, om hur man blir mer effektiv i sitt arbete. 
Det handlar inte om något äkta uppskattning, feedback, belöning. Det upplevs mer som ännu mer ökade 
krav, hur vi ska bli ännu mer effektiva. 

Det framkommer också av respondenternas beskrivningar när de har ett förtroende och hur 
upplevelsen av det ser ut. Det framstår som att dialogen och att ha förtroende för sin chef är av 
betydelse. R3 beskriver hur hon reflekterat kring detta: 

Det jag har märkt bland mina kollegor är att dem som är nöja med sitt jobb är dem som har bra dialog 
med sina chefer och ledning, har jag bara märkt. Det gäller alla på kontoret. Dem som vill vidare inom 
Försäkringskassan och är nöjda med sitt jobb och vill komma hit och jobba, de har alla bra och mycket 
dialog med chefen. Och att de också är involverade i andra projekt etc. Det har jag märkt från alla fyra 
olika kontor som jag jobbat på. De som inte är nöjda med sitt jobb har inte den och inte den kontakten 
med chefer. 

Dialogen utgör möjlighet för att bli sedd, uppskattad och bekräftad och det i sin tur kan ha 
betydelse för hur upplevelsen av arbetssituationen blir på ett vidare plan. R3 berättar vidare 
hur hon reflekterat kring detta:

Det jag har tänkt är att de som inte trivs och inte har dialogen med chefen inte heller tagit det initiativet 
själva och då blir de inte sedda och då blir de inte nöjda. Om dom inte ligger på själva att bli sedda då blir 
de inte sedda och då spelar det ingen roll vad de gör. Vad jag än gör, får jag ingen positiv feedback, jag får 
dåliga resultat och kommer in i en dålig spiral. Jag tror det är viktigt med att ha förtroende för sin 
närmaste chef. 

Att uppmärksammas som medarbetare, genom att ha en närmre kontakt med sin chef, en 
kontinuerlig dialog kan möjliggöra och skapa förutsättningar för positiva skeenden som stärker 
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medarbetarens positiva upplevelse av sin arbetssituation. Det kan möjliggöra en ökad grad av 
feedback vilket är värdefullt för medarbetaren både för att utveckla sin kompetens och 
yrkeskunnande men också för att få vara en del av den arbetsmässiga tillvaro man befinner sig i. R6 
beskriver sin upplevelse av psykosocial belöning, individuell uppskattning, från arbetsgivaren och 
hur det påverkade henne:

fick jag driva ett projekt på Försäkringskassan, alldeles själv, det var nåt slags det här psykosociala, jag 
blev kallad till min chef, jag har inte sökt utan jag bara fick det. Det var någon slags uppskattning, [...], 
men jag fick jobba med det här […]-projektet i ett år, men det var det där, tilltron till mig. Gjorde ju att 
jag kände mig ”wow” och allting var ju verkligen ”wow”, vad jag än gjorde var helt fantastiskt!

Sociala relationer bär på potentialen av att utgöra något meningsfullt. Att omge sig med goda 
relationer i arbetet skapar meningsfullhet vilket respondenterna beskrivit vad gäller sina kontakter 
med de försäkrade och kollegorna. Det är förmodligen också gällande i kontakten med den närmsta 
chefen. Herzberg menar att chefsskap och andra relationer på en arbetsplats inte per automatik ger 
arbetsmotivation, men de faktorerna har dock en stor betydelse för att förhindra direkt missnöje i 
arbetssituationen och behövs för att motivation ska skapas. Det har också framgått ur 
respondenternas berättelser att när motivationen för arbetsuppgifterna tryter blir de sociala 
relationerna på arbetsplatsen än viktigare. De står för en positiv upplevelse och en känsla av trivsel 
vilket kan ha betydelse för den meningsfullhet som upplevs i arbetssituationen. R6 återger sin 
upplevelse av de sociala relationernas betydelse:

och det första är ju, att man överhuvudtaget trivs på jobbet är ju kommer hit och inte har ont i magen är ju 
egentligen den sociala biten, man vet att det finns kollegor väntar på en, som hälsar, som är...vi kan 
snacka lite, kanske gå ut och käka och bara prata, vi umgås väldigt mycket privat också en del av oss. Det 
gör ju att man har en närmare kontakt till sina kollegor. Så det gör väl att man överhuvudtaget kommer till 
jobbet. 

Respondenten redogör ovan för två olika situationer som har det gemensamt att det har gett 
respondenten upplevelse av att få andras uppskattning och att som individ vara betydelsefull. Att 
som individ få andras uppskattning, uppleva sig som värdefull sker i mötet med andra, det är från 
andra människor, menar Honneth, som vi får en bekräftelse och ett erkännande om att vi är 
värdefulla i oss själva. Det skapar individens egenvärde och självuppskattning. 

På vilket sätt kommunikation sker och vilken betydelse dialogen har tydliggörs när R1 beskriver sin 
upplevelse av sin chefs psykosociala belöning:

Från arbetsgivarhåll så pekas det mer ut att man inte gör tillräckligt hela tiden, det är mer den typen av 
återkoppling från arbetsgivaren. Sen har ju jag en väldigt bra chef och jag får nog mer av det här, moroten 
och belöningen än vad många andra får. För han är inte den som belyser vad vi inte gör utan lyfter det 
som vi gör. […] Min chef är mer mån att belysa de vi gör och det som faktiskt är bra än att fokusera på 
vad som inte är bra och våra brister. Jag tror att han sorterar väldigt noga i vilken information som 
vidarebefordras till oss. 

Här går att skönja betydelsen av på vilket sätt dialogen tar sig form i samtalet mellan medarbetare 
och chef samt präglar den relation som finns mellan dessa. Betydelsen av att uppskattas som en 
individ och att ses utifrån sina individuella egenskaper och behov beskriver flera respondenter som 
stor. När det inte sker, utan det rakt motsatta gäller, får det konsekvenser för respondenternas 
upplevelse av arbetssituationen, menar R2 och säger: 

För någonstans är det ju ändå ganska viktigt att man, att jag blir bemött och blir bekräftat i utifrån det jag 
faktiskt kan. Och, för att det handlar ganska mycket om, att situationen är ganska motsatt. 

Vidare berättar R2 om förändringen av hennes arbetssituation som hon inte alls själv valt och 
hennes upplevelse av att hennes kapacitet och kompetens inte kommer till sin rätta:
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Så det är, jag hade ju kunna arbeta med den delen, dels kunnat fortsätta och arbeta med det jag hade lärt 
mig, jag hade lärt mig de arbetsuppgifterna och det fanns ju mer av det som jag vill arbeta med. […] Jag 
tycker att det är rätt så märklig situation, att sätta en faktiskt ganska erfaren människa som har jobbat 
många år i arbetsuppgifter som den inte behärskar. Så det är en väldigt motig situation. 

Betydelsen av respondenternas beskrivningar här kan ses både ur Antonovskys teori om KASAM 
och Herzbergs teori om motivationsfaktorernas betydelse.  Begreppet begriplighet i KASAM avser i 
arbetssituationen förutsägbarhet, vilken roll och plats som medarbetaren upplever sig ha i sin 
arbetssituation. Här framgår en oförståelse för genomförda förändringar som respondenter gett 
uttryck för och som de menar har betydelse för graden av motivation. Herzberg belyser erkännandet 
och uppskattningen som betydelsefulla faktorer för motivationen och arbetstillfredsställelsen. 

5.5  Huvudtolkning  

I denna avslutande del av resultatet och dess analys försöker jag finna vad som enhetligt kan sägas 
utgöra en huvudsaklig tolkning av de teman som framkommer i de tidigare tolkningsmomenten. I 
den fördjupade tolkningen utkristalliseras två teman Frustration - prestation och Att  
uppmärksammas som individ, de belyser två skilda men betydelsefulla aspekter av förutsättningarna 
för det arbete och den arbetssituation som respondenterna har att göra med och som har betydelse 
för  medarbetarens vilja att prestera.

5.5.1  Obalans mellan insats och erhållen belöning
Denna studie påvisar på olika sätt att den arbetsinsats som respondenterna utför inte ger dem en 
upplevelse av att i tillräcklig utsträckning få tillbaka den respons på den utförda arbetsinsatsen i 
form av belöning (i denna uppsats avses psykosocial belöning) från arbetsgivaren, så att 
arbetssituationen upplevs tillräckligt tillfredsställande. Det uppstår ofta en obalans mellan den insats 
medarbetaren upplever sig göra och det medarbetaren upplever sig få tillbaka. Det vill säga en 
upplevelse som enkelt kan uttryckas: ”jag ger mer än vad jag får”. Detta som ”fattas” utgörs 
förmodligen av fler faktorer än den psykosociala belöningen, men uppsatsens undersökning 
fokuserar på den psykosociala belöningens betydelse varför det också är den faktorn som 
framträder. Alla respondenterna återger i intervjuerna att stora delar av deras arbetsuppgifter är 
motiverande och innefattar moment och ett arbetsinnehåll som upplevs meningsfullt, vilket också 
bidrar till upplevelsen av motivation. Respondenterna menar att det för dem är viktigt att gentemot 
de försäkrade de möter göra ett gott arbete. Respondenternas frustration härrör således inte ur själva 
arbetsuppgifterna utan ur omständigheter runt omkring, som de upplever främst vara orsakade av 
arbetsgivaren. Exempel på detta är riktlinjer för hur arbetet ska utföras som är på detaljnivå, att 
arbetsbelastningen är orimligt hög, att arbetsgivaren inte stödjer tillräckligt och visar på oförståelse 
inför medarbetarnas arbetssituation.  

Psykosocial belöning ges från arbetsgivaren, men upplevs inte alltid tillräcklig och inte alltid positiv 
eller som äkta av respondenten. Respondenterna menar att ord, den uttalade psykosociala 
belöningen, inte följs upp av handling. Att den psykosociala belöningen har betydelse för 
arbetsprestationen har i princip varit samtliga respondenters uppfattning. Den psykosociala 
belöningen beskrivs öka viljan att prestera, den uppmuntrar en större ansträngning och mer 
effektivitet. Den stimulerar helt enkelt till att lägga i en högre växel i arbetet. Vid otillräcklig eller 
utebliven psykosocial belöning beskriver flera respondenter att deras motivation till att göra större 
ansträngningar löper risken att utebli. De gör vad plikten kräver även om de känner att de både kan 
och har förutsättningar för att åstadkomma mer. Men tillräcklig motivation saknas för det. Det 
framstår som otvetydigt att psykosocial belöning har betydelse för arbetsinsatsen. Belöningen i 
form av psykosociala innebörder såsom erkännande för det arbete respondenten gör, individuell 
uppskattning, konstruktiv återkoppling för möjlighet till vidareutveckling och lärande samt stöd och 
bekräftelse för den arbetssituation som omger respondentens arbetssituation, motiverar 
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respondentens ansträngningar till att prestera mer och bättre. Detta framstår som gällande oavsett 
vilken grad av motivationsnivå eller grad av tillräcklig/otillräcklig upplevd psykosocial belöning 
respondenterna har. 

5.5.2  Sammanfattning resultat - tolkning

Tolkningen och analysen av denna studie sammanfattas i nedanstående figur för att på ett mer 
överskådligt sätt illustrera de olika tolkningsstegen och vad de resulterat i. Figuren visar varje 
tolknings teman vilka reduceras i nästa tolkningssteg för att avslutningsvis resultera i en 
huvudtolkning.

Preliminär tolkning
▼

Fördjupade tolkning
▼

Huvudtolkning
▼

Motivation i att hjälpa 
  

}
 

Frustration och 
prestation  

}

Arbetsuppgifter och 
egna värderingar     

     

Obalans mellan insats och 
erhållen belöning 

Påverkansmöjlighet 

Utveckling och lärande
    

}
Att uppmärksammas 
         som individ         Konstruktiv feedback,  

psykosocial belöning,  
motivation 

Stöd och bekräftelse
       

Figur 1. Sammanfattning. Teman i respektive tolkningssteg. 

5.5.3  Respondenternas grad av motivation och nöjdhet 
Respondenterna har i samband med intervjuerna fått ange på en skala hur nöjda de är med sitt 
arbete och sin arbetssituation utifrån en helhetsbedömning (alla faktorer som både har att göra med 
det egna arbetet och arbetsplatsen respondenterna arbetar på vägs in). De har också fått ange vilken 
grad av arbetsmotivation de har. Respondenterna har fått utgå från en skala där graden av nöjdhet 
angivits på en skala som är missnöjd – nöjd – optimalt nöjd. Vad gäller motivationen har den 
angivits i en skala som är omotiverad – motiverad – optimalt motiverad. Av detta framkommer en 
förhållandevis entydig bild. Genomgående för alla respondenters svar är att motivationsnivån anges 
högre på skalan än den totala nöjdheten. Knappt hälften av respondenterna har angivit en 
motivationsnivå som är över mitten på skalan, alltså mellan motiverad och optimalt motiverad. De 
respondenters grad av nöjdhet är på ungefär mitten. Ett par respondenter anger över mitten (mellan 
nöjd och optimalt nöjd). De som anser sig ha en låg motivation, mellan omotiverad och motiverad 
har också en lägre eller lika låg grad av nöjdhet, de uppger på skalan befinna sig mellan missnöjd 
och nöjd. En respondent anger sig vara ungefär i mitten på skalan gällande både motivationsnivå 
och grad av nöjdhet. 
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Detta kan sägas spegla innebörden av denna huvudtolkning. Respondenterna är, oavsett exakt grad 
av motivation, mer motiverade för sitt arbete än de är nöjda med sin totala arbetssituation. Det kan 
förstås ur respondenternas beskrivning av att ha meningsfulla arbetsuppgifter såsom att hjälpa de 
försäkrade, att respondenternas egna värderingar återspeglas i arbetsinnehållet. Dessa aspekter på 
arbetsuppgifterna står i hög grad för respondenternas motivation. Det medför att respondenterna gör 
ansträngningar i arbetet och deras upplevelse är att de dessutom har en hög arbetsbelastning och 
upplever många krav i arbetet, som de av arbetsgivaren också förväntas göra. Det är rimligt att 
förstå detta som att respondenterna upplever sig utföra en krävande arbetsinsats. Den grad av 
nöjdhet som respondenterna uppger kan förstås mot bakgrund av att de upplever en otillräcklig 
uppskattning, stöd och återkoppling på det arbetet som respondenterna utför. Det vill säga 
medarbetarnas upplevelse av otillräcklig psykosocial belöning. Mot bakgrund av detta temas 
innehåll tillika huvudtolkning kan man på så sätt förstå att respondenternas grad av motivation är 
högre än deras grad av nöjdhet. Det sannolika är dock att bristande psykosocial belöning är en del 
av anledningen till lägre nöjdhetsgrad, det finns förmodligen en rad andra betydelsefulla faktorer.

6. Diskussion 

I denna uppsats resonerande del kommer jag inledningsvis att diskutera hur resultatet återspeglar 
syftet och hur väl det svarar på uppsatsens frågeställningar. Därefter diskuteras resultatet utifrån den 
tidigare forskning som presenterats i uppsatsen för att till sist relateras till uppsatsens tre teoretiska 
utgångspunkter. Avslutningsvis ges några slutord och också en beskrivning av den egna kritiska 
reflektionen vilken jag som uppsatsförfattare gjort.

6.1 Resultatet i förhållande till syfte och frågeställningar

Syftet med den här studien har varit att beskriva vilka faktorer som är betydelsefulla för 
medarbetares upplevelser av motivation och meningsfullhet i sitt arbete samt upplevelsen av 
psykosocial belöning och hur den kommer till uttryck. Syftet har också varit att finna vilken 
betydelse detta har i förhållande till medarbetarens arbetsprestation. 
  
Denna studie har visat vad som huvudsakligen utgör medarbetarnas motivation och på vilket sätt de 
upplever meningsfullhet i arbetet. Ursprungskällan till motivationen är att man upplever 
arbetsuppgifterna som intressanta och stimulerande. Det samtliga respondenter också framhåller 
som den mest motiverande i arbetet är den del som sker i kontakten med andra människor. Att 
arbetsuppgifterna utförs i relation till, och för att hjälpa och/eller bidra med något positivt till, de 
försäkrade gör att arbetet upplevs meningsfullt. I utförandet av arbetsuppgifterna gentemot andra 
människor, där de försäkrade är i fokus, finns möjligheten att medarbetarna får bekräftelse av, 
återkoppling på samt uppskattning för det arbete de gör. Detta framträder som respondenternas 
huvudsakliga och viktigaste upplevelse av meningsfullhet. Att som medarbetare få bekräftelse på att 
arbetet de utför har positiv betydelse för någon annan, ger medarbetaren känslan av att ha lyckats 
åstadkomma någonting bra. Det upplevs meningsfullt vilket både skapar och upprätthåller 
motivationen hos medarbetaren. Att kärnan, innebörden, av arbetsuppgifterna överensstämmer med 
medarbetarnas egna värderingar upplevs också meningsfullt. 

Av resultatet i den här uppsatsen framkommer det att den psykosociala belöningen har en 
betydelsefull roll i respondenternas upplevelse av deras arbetssituation. Psykosocial belöning tar sig 
många olika uttryck, men har alltid stor betydelse. Psykosocial belöning kan sägas vara ett 
samlingsnamn för flera begrepp som har olika innebörd och betydelse. Det som är kännetecknande 
för de olika begreppen är att de står för en positiv upplevelse och innebörd för medarbetarna. 
Genomgående för uppsatsens resultat är att psykosocial belöning, direkt eller indirekt, har betydelse 
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för respondenternas upplevelse av motivation, meningsfullhet, arbetsglädje, arbetsprestation och 
framför allt att medarbetarna känner sig betydelsefulla och uppskattade som individer. Psykosocial 
belöning upplevs också som betydelsefullt just för att medarbetarnas ofta har en ansträngd 
arbetssituation med hög arbetsbelastning. Vad gäller den psykosociala belöningen anser majoriteten 
av respondenterna att det vore positivt om den förekom i större utsträckning. Framför allt upplevs 
bristen på psykosocial belöning från den egna arbetsgivaren och det är då närmaste chef och ledning 
som avses. Det framstår som att respondenterna har en förväntan och uppfattning om att det är 
rimligt att bli uppskattad, sedd och bekräftad samt få stöd och erkännande, för sin arbetsinsats, från 
arbetsgivaren. Den förväntan finns inte på samma uttalade sätt vad gäller psykosocial belöning från 
kollegor, de försäkrade eller från samarbetspartners. Därmed uppstår inte heller en besvikelse, 
avsaknad över om den psykosociala belöningen uteblir från dessa grupper. Om och när psykosocial 
belöning ges och mottas från dessa grupper är det dock mycket uppskattat och betydelsefullt kanske 
just därför att det inte förväntas på samma sätt. Av medarbetarna betraktas det mer som en positiv 
bonus och skapar meningsfullhet i arbetssituationen när de mottar psykosocial belöning från 
kollegor, de försäkrade, samarbetspartners än något man framhåller som bristande om det uteblir. 

De arbetsuppgifter som medarbetaren har att utföra är också respondenternas strävan att göra 
oavsett grad av motivation eller psykosocial belöning. Den arbetsuppgiftsmässiga plikten som 
anställningen och arbetsgivaren kräver strävar medarbetaren efter att uppfylla. Nästan alla 
respondenter betonar att psykosocial belöning såsom att få uppskattning, bekräftelse, konstruktiv 
feedback, nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter i arbetet ökar medarbetarens vilja att prestera. 
Medarbetaren vill vid positiv återkoppling fortsätta att prestera bra och också mer än vad arbetet 
förpliktigar. Medarbetarens känner en motivation att öka eller förbättra sin prestation. Av 
respondenternas beskrivningar av att få psykosocial belöning upplevs den dels vara gynnsam för 
motivationen och ytterligare förstärka den men också utgöra ett viktigt stöd när arbetssituationen är 
påfrestande och svårhanterlig. Att bli sedd som medarbetare och få en individuell feedback, att ha 
en konstruktiv dialog med sin närmaste chef framstår som betydelsefullt för den totala 
tillfredsställelsen av arbetssituationen. Av den här uppsatsens resultat kan dock inte psykosocial 
belöning sägas utgöra den största betydelsen för arbetsprestationen. Arbetsprestationen påverkas av 
många faktorer. Däremot kan sägas att  respondenterna upplever och är av uppfattningen att 
psykosocial belöning stimulerar och ökar deras vilja att prestera. 

6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Den tidigare forskning (Furåker 2003, Kazemi 2009) som redovisar villkor för välbefinnande, 
arbetstillfredsställelse och arbetsprestation kan till store del beskrivas handla om fenomen som 
förekommer mellan människor på arbetsplatsen. De fenomenen spelar alltså en värdefull och roll 
för hur medarbetarens upplevelse av välbefinnande och tillfredsställelse i arbetssituationen är och 
utifrån det också hur arbetsprestationen blir. Furåker (ibid) beskriver arbetsbelastning och krav, 
inflytande och kontroll samt stöd som viktiga faktorer för att uppleva arbetstillfredsställelse och 
nöjdhet i arbetet. Det är också faktorer som återfinns i min studies resultat och dess beskrivna 
teman. Mot bakgrund av Furåkers resonemang om medarbetarens upplevelse av att arbeta i en 
effektiv organisation ställer jag uppsatsens resultat angående respondenternas uttryck för ett visst 
missnöje med arbetsgivaren på olika nivåer. Det handlar om frustrationen över den otillräckliga 
påverkansmöjligheten men också om att ha en rad arbetsmässiga krav på sig från arbetsgivaren. En 
rimlig tolkning här kan vara att medarbetaren upplever sig vara tvungen att vara effektiv och leva 
upp till höga krav men att de samtidigt upplever att arbetsgivaren inte lever upp till detsamma, 
såsom resultatet av min studies huvudsakliga tolkning uttrycker. 

Wolvens (2000) resonemang om vad som är grundläggande behov för människan, också i rollen 
som medarbetare stödjer uppsatsens resultat kring den psykosociala belöningens betydelse. Som 
medarbetare finns behov av att uppskattas, bekräftas och blir sedd som individ. Resultatet i min 
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studie visar att få uppskattning från chefen, oavsett om det handlar om beröm för ett specifikt 
utförande, ett vidare erkännande för arbetsinsatsen eller erbjudande av utvecklingsmöjlighet, så har 
det en betydelse för motivationen och viljan att prestera.

Månsson (2006) menar bl. a. att balansen mellan belöning och belastning är av betydelse för 
nöjdhetsgraden. Resultatet av min studie visar att respondenterna ofta upplever en stor belastning 
som de av arbetsgivaren inte får en önskad förståelse för och inte heller en tillräcklig belöning för. 
Resultatet visar också att respondenternas grad av nöjdhet i arbetssituationen är mindre, än vad 
graden av arbetsmotivation är. Dessa resultat kan förklaras mot bakgrund av de faktorer Månsson 
(ibid) påvisar, nämligen att balansen mellan belöning och belastning har betydelse för graden av 
nöjdhet. 

Att feedback har en viktig roll visar både den tidigare forskningen liksom denna uppsats resultat. 
Uppsatsens resultat gör gällande att medarbetarna önskar mer, tydligare och äkta feedback och 
uppskattning från arbetsgivaren, i synnerhet från den närmaste chefen. Pousettes (2001) forskning 
om feedback inom human serviceorganisationer, visade också, att mer feedback önskades från 
närmsta chefen. Återkoppling har, enligt Pousettes (ibid) forskning, en viktig funktion och det, 
framkommer även i denna studies resultat. Resultatet visat på betydelsen av att återkoppling 
synliggörs, att någon visar, i ord och handling, att de ser vad medarbetarna gör. Det ger en 
bekräftelse på arbetet som utförs och utgör en grogrund för utveckling och lärande. 

Klientarbetets betydelse i denna studies resultat framträder på det sätt att det är en källa till 
motivation och upplevelse av meningsfullhet i arbetet. De försäkrade ger också uppskattning och 
återkoppling på det arbete som respondenten utfört. Graden av klientarbete för respondenterna ser 
olika ut men gemensamt är att medarbetarnas arbete med de försäkrade beskrivs i mestadels 
positiva termer. Jönssons (2005) studie påvisar att socialsekreterarna, som hade hög grad av 
klientarbete, hade lägre grad av upplevd arbetstillfredsställelse. Det är inget resultat som återfinns i 
den här uppsatsens undersökning, men det är en fråga som inte heller belysts ur det perspektivet. 
Men det Jönssons forskningsresultat indikerade, att klientarbetet inte utgör tillräcklig grund för 
arbetstillfredsställelse och meningsfullhet, motsägs inte av resultatet i denna uppsats. Uppsatsens 
resultat visar att trots upplevelser av motivation och de meningsfulla arbetsgifter som klientarbetet 
utgör finns ändå en bristande grad av medarbetarnas nöjdhet. 

Att den positiva återkopplingen har betydelse för upplevelsen av känsla av sammanhang i 
arbetssituationen visas i den studie av arbetsterapeuters arbetssituation som Björkman & Carlsson 
(2006) gjort. Det framkommer också att den närmaste chefen har en betydelsefull roll genom att 
relationsinriktad ledarstil samt att chefens återkoppling till medarbetaren var viktigt. Att chefen har 
en stor betydelse för medarbetarens upplevelse för flera fenomen visas även i denna uppsats 
resultat.

Jag har eftersökt tidigare forskning som sätter begreppen arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, 
meningsfullhet i relation till arbetsprestation, det har dock varit svårt att finna. Frågan om 
arbetsprestation har befunnit sig i periferin och mest förekommit i diskussion och möjliga 
antaganden i anslutning till analysen av andra frågeställningar. 

6.3 Resultatet i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna

Antonovskys teori om KASAM handlar i medarbetarens arbetssituation om i vilken utsträckning 
medarbetaren förstår det sammanhang där den arbetar, vilken roll den har och vad som förväntas av 
honom eller henne. Om detta är oklart risken stor att medarbetaren upplever sig osäker på vad hon 
eller han ska göra och varför. De tre begreppen inom KASAM: hanterbarhet, begriplighet och 
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meningsfullhet har alla betydelse för hur medarbetaren upplever sin arbetssituation. Det återfinns 
även i den här uppsatsens resultat. 

I denna studie framträder att respondenternas motivationsnivå för sitt arbete är högre än den totala 
graden av nöjdhet som respondenten upplever i sin arbetssituation. Det har varit varit genomgående 
för respondenternas svar oavsett vilken grad av motivation och nöjdhet. Det kan ställas i relation till 
Antonovskys tankar om KASAMS delkomponent meningsfullhet som är den motivationsskapande 
komponenten. Respondenterna upplever sitt arbete som meningsfullt vilket bidrar till den 
förhållandevis höga motivationen för arbetsuppgifterna. Medarbetarna upplever sina arbetsuppgifter 
meningsfulla, och flera påtalar också att meningen med arbetsuppgifterna, varför de utför dem samt 
vad det syftar till, återfinns i medarbetarens egna värderingar. Det bidrar till att medarbetarens 
upplever arbetsuppgifterna meningsfulla vilket i sin tur skapar motivation i arbetet. Men det finns 
också företeelser i medarbetarnas arbetssituation som minskar graden av meningsfullhet. Dels den 
ibland mycket begränsade påverkansmöjligheten medarbetarna upplever, och som också skapar en 
frustration, inverkar på känslan av meningsfullhet och på graden av motivation. Det framkommer i 
medarbetarnas berättelser om andras, i omgivningens attityd, som är av negativ art, gentemot 
medarbetarna i egenskap av de representerar Försäkringskassan. Antonovsky talar om betydelsen av 
socialt värdesättande som är en aspekt av begreppet meningsfullhet, omgivningens sociala 
värdesättande av verksamheten, Försäkringskassan, har en negativ laddning vilket för medarbetarna 
är besvärligt att möta och hantera. När medarbetarna kan vara med och förändra de uppfattningarna 
är det värdefullt och skapar en motivation. 

Som uppsatsens resultat visar, upplever medarbetarna frustration i sitt arbete. Det kan förstås mot 
bakgrund av KASAMs delkomponent hanterbarhet. Medarbetarna upplever sig sakna resurser för 
att hantera kraven och målen i arbetet, i förhållande till den arbetsbelastning de har, vilket skapar en 
frustration. Denna otillräckliga hanterbarhet har förstås betydelse för upplevelsen av motivation och 
meningsfullhet, för även om medarbetaren här förstår vad som ska göras, att en begriplighet finns, 
och på det viset ur ett kompetensperspektiv kan hantera arbetsuppgifterna och i grunden även är 
motiverad för att utföra dem, så får det en mindre betydelse när medarbetaren saknar nödvändiga 
resurser för att göra det. 

Flera medarbetare berättar om förändringar i organisationen, som de inte varit delaktiga i men som 
föranlett förändrade arbetsuppgifter för dem, uttrycker en oförståelse för situationen. De finner det 
märkligt och även om de behärskar de nya arbetsuppgifterna framkommer det att det finns ett 
bristande samförstånd mellan medarbetare och arbetsgivare om situationen. Medarbetarna har svårt 
att förstå skälen bakom det som ägt rum. Ett par av respondenterna uttrycker detta tydligt som en 
icke tillfredsställande situation. De uttrycker en oförståelse inför sin situation trots motivation för 
arbetsuppgifterna och verksamhetens uppdrag. Att ständiga förändringar i organisationen påverkar 
medarbetarens situation är tydlig, det försvårar medarbetarens upplevelse av att arbetssituationen är 
förutsägbar (begriplig) och även hanterbar. 

Respondenternas känsla av sammanhang, deras grad av KASAM, är svårt att dra några bestämda 
slutsatser om utifrån intervjuerna. Respondenterna hanterar sin situation olika och det är inte 
samstämmigt utifrån vilken grad av nöjdhet med sin arbetssituation eller grad av arbetsmotivation 
de uppger. Genomgående är att de respondenter som under senaste året upplevt stora förändringar 
av sitt arbete och sin arbetsplats, och som inte kunnat påverka det känner ett missnöje. Flera av 
respondenterna berättar om sina sätt att hantera sin arbetssituation trots att de upplever att mycket är 
otillfredsställande och att de skulle önska att mycket var annorlunda och bättre i arbetet. De 
respondenter som upplever organisationen, arbetsgivaren Försäkringskassan, som mindre 
välfungerande har svårt att förstå arbetsgivarens agerande. Några av de respondenterna berättar hur 
de fokuserar på det som är fördelarna med arbetssituationen och det som fortfarande är en 
motivationsfaktor och skapar mening i arbetet, vilket tyder på en god förmåga till hanterbarhet. 
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Medarbetarnas grad av hanterbarhet och begriplighet varierar, både starkare och svagare. Det är 
också mycket troligt att det har betydelse för den grad av meningsfullhet de upplever och får 
betydelse för den totala nöjdheten i arbetssituationen. 

Herzbergs tvåfaktorteori om att arbetstillfredsställelse och motivation härrör från själva 
arbetsuppgifterna och att faktorer i omgivningen, i arbetsmiljön istället kan skapa respektive 
minimera missnöje hos medarbetaren stämmer överens med det resultat som framträder i denna 
uppsats. Grunden till medarbetarnas upplevelse av motivation och det som upplevs meningsfullt i 
arbetet är arbetsuppgifterna. Att arbetsuppgifterna upplevs som intressanta, stimulerande, 
meningsskapande och utvecklande skapar motivation. Hygienfaktorerna, omgivningsfaktorerna i 
arbetsmiljön, behövs också för att skapa motivation men kan inte skapa det ur sig själva. Att 
Herzbergs teori är aktuell och fortfarande har bäring står klart och den här uppsatsens resultat visar 
också det. Det är ett antal decennier sen Herzbergs studier, som frambringade teorin, genomfördes. 
Invändningar och kritik har under årens lopp framförts emot Herzbergs teori (se t. ex. Jacobsen & 
Thorsvik 2008). Utifrån denna uppsats resultat uppfattar jag det svårt att alltid lyckas dra tydliga 
skiljelinjer mellan hygien- och motivationsfaktorers inverkan på medarbetarens upplevelse av 
arbetssituationen. Men det framstår som att motivation och meningsfullhet har en egen 
ursprungskälla, arbetsuppgifterna. De mellanmänskliga relationerna på en arbetsplats, som enligt 
Herzberg är så kallade hygienfaktorer, framstår i den här uppsatsens resultat vara betydelsefulla för 
motivationen. Det är också genom de mellanmänskliga relationerna som t. ex. erkännande och 
bekräftelse kan uttryckas vilket Herzberg menar är motivationsfaktorer. Resultatet i den här 
uppsatsen, vad gäller medarbetarnas otillfredsställelse, kan härledas både till hygien- och 
motivationsfaktorer. 

Enligt Honneths teori om erkännande måste en människa, för att känna egenvärde och uppskatta sig 
själva, få bekräftelse och positiv feedback av andra. Erkännandet kan bestå i att medarbetaren får 
uppskattning och ges betydelse i arbetsgruppen. Medarbetaren måste även känna att andra litar på 
ens omdöme och förmåga. Arbetsplatsen utgör generellt en potentiell förutsättning för denna typ av 
erkännande. Här finns möjligheter till erkännande av människan, att visa uppskattning och bekräfta 
medarbetaren på ett individuellt plan genom feedback, stöd och omsorg. Medarbetaren kan på olika 
sätt  visas uppskattning och bekräftas som värdefull medarbetare. Flera av medarbetarna beskriver 
att de känner sig uppskattade och att de erkänns som individer, särskilt bland sina närmaste kollegor 
och i den närmsta arbetsgruppen. Medarbetarna vittnar om en god social sammanhållning, där de 
visar varandra sin uppskattning men också ger varandra specifikt erkännande för de arbetsinsatser 
de gör. Det är en bekräftelse som inte syftar till något annat än ett ärligt, positivt bejakande av en 
kollega som värdefull. Vad gäller erkännande i sin arbetssituation kan sägas att respondenternas 
berättelser skiljer sig åt. De respondenter som upplever sig ha mer dialog med sin närmaste chef 
uppfattas uppleva ett större erkännande än de medarbetare som inte har en bra chefsdialog. 

6.4 Slutord

Det kan konstatera att genomgående har den här uppsatsen betoning på medarbetarnas upplevelse 
av olika företeelser. Uppsatsen syftar inte till att värdera eller argumentera för om olika upplevelser 
kan avgöras vara befogade eller inte. En upplevelse är en känsla hos individen och den finns där 
lika mycket oavsett andras värdering eller uppfattning om dess rättmätighet. Det är förmodligen 
också så att individens upplevelse och känsla påverkar individens agerande och förhållningssätt. 
Det i sig utgör skäl nog att belysa dessa begrepp i medarbetares arbetssituation. Poängen med just 
den psykosociala belöningen, och hur samtliga individer inom en organisation förhåller sig till 
varandra, skulle jag vilja koppla till Kazemis (2009) resonemang som redovisas i uppsatsens avsnitt 
om tidigare forskning. Kazemi menar att visa intresse för och omtanke om medarbetarna, hur de 
mår, deras prestationer, att fördela arbetsuppgifter på ett sätt som tillvaratar medarbetarens 
kompetens och kapacitet osv. är beteenden som inte medför kostnader men som både kan öka 
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välbefinnandet och organisationens produktivitet. Det om något bör vara högt upp på dagordningen 
i en tid där arbetsplatser präglas av kostnadseffektivitet och produktionsmått. 

6.5 Egen kritisk reflektion

Mina reflektioner kring den här uppsatsens tillkortakommanden och brister är till antalet ganska 
många, jag ska här koncentrera mig på de jag uppfattar vara de huvudsakliga och mest väsentliga. 
 
En av de, som jag upplever, viktiga aspekter är på vilket sätt jag valt att undersöka själva 
problemformuleringen. Med det menar jag att för att svara på uppsatsens syfte måste självklart 
frågeställningarna undersökas hos medarbetarna. Men jag är dock övertygad om att jag hade kunnat 
få en mer nyanserad beskrivning och en innehållsmässigt rikare och mer värdefull bild om jag också 
hade intervjuat deras chefer. Åtminstone hade det kunnat bidra till en ännu större förståelse av 
själva ämnet, frågeställningarna och dess resultat. Att undersöka dessa frågeställningar hos chefer 
tror jag är värdefullt för framtida studier, särskilt med tanke på denna studies resultat och hur 
medarbetare upplever psykosocial belöning osv. 

Det jag senare i uppsatsens arbete funnit är att det finns flera relevanta perspektiv och teoretiska 
utgångspunkter, att belysa. Med tanke på uppsatsens resultat framgår det nu i efterhand som att det 
kan vara fruktbart att närmare studera bristen på medarbetarnas påverkansmöjlighet utifrån 
Karaseks och Theorells modell om krav – kontroll – stöd. 

Jag upplever att den metodologiska tillämpningen avseende analys- och tolkningsprocessen har 
varit svårhanterlig. Min medvetenhet om min förförståelse medför en ständigt kritisk reflektion av 
min egen tolkning och analys. Tolkningsutrymmet är stort inom hermeneutiken, att utsagan om vad 
en individ betraktar kan bli olika beroende på vår förförståelse är tveklöst ett faktum. Jag har gjort 
en studie avseende företeelser som jag personligen haft flertalet uppfattningar om. Därtill har jag 
undersökt dem på arbetsplatser inom den organisation jag varit anställd av flera år. En rimlig och 
relevant reflektion är givetvis om jag har lyckats förhålla mig öppen inför vad respondenterna 
uttalat, har jag kunnat vara öppen i vad det transkriberade materialet har att säga? Har 
tolkningsprocessen skett utan en alltför stark påverkan av min förförståelse? Det är en 
utomordentligt svår uppgift att se på sig själv, utifrån, på ett mer objektivt sätt och värdera sin egen 
roll i det avseendet. Jag finner det omöjligt att lyckas ge ett korrekt svar på den frågan. Att min 
förförståelse har haft en inverkan är självklart, men förförståelsen bör inte påverka analys- och 
tolkningsprocessen på sådant sätt att resultatet endast genererar en självbekräftande förståelse 
(Ödman 2004:79).

En omständighet som är värdefull att diskutera och som utgör relevans för resultatet och dess analys 
är valet att hantera respondenterna som grupp. Det medför att individuella skillnader (såsom 
anställningslängd, utbildning etc.) mellan respondenternas upplevelser försvinner. Min tanke var 
från början att presentera respondenterna enskilt och med tillhörande bakgrundsinformation. Till 
förmån för respondenternas anonymitet (se även avsnitt 4.4.1) har jag dock valt att presentera 
respondenterna  som grupp. Min uppfattning är dock att den information som, om jag hanterat 
respondenterna enskilt, hade presenterats tillhörande respektive respondent inte har avgörande 
betydelse för deras upplevelser av uppsatsens frågeställningar. Att respondenternas upplevelser, på 
skilda sätt och i olika stor utsträckning, är beroende av individuella faktorer som återfinns utanför 
arbetsmiljön är min övertygelse. Men att undersöka de faktorernas betydelse för medarbetarnas 
upplevelse av denna studies frågeställningar är utanför ramen för denna uppsats.

En reflektion är också hur väl jag lyckats genomföra intervjuerna i denna studie. Intervjupersonerna 
blev till antalet (nio stycken) några fler än vad som från början var tänkt. Jag bestämde mig ändå för 
att genomföra samtliga nio intervjuer som bokats in, och nyttja fördelarna med att inhämta data från 
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ett större antal. Som ensam uppsatsförfattare blev det dock ganska snart uppenbart med de 
nackdelar som följe av ett större antal intervjupersoner. Det är inte bara tidskrävande att genomföra 
och administrera många intervjuer, de inspelade intervjuerna tar också lång tid att transkribera. 
Därtill tror jag att min förmåga att upprätthålla energin och möjligen få ett djupare innehåll i 
intervjuerna hade varit större om intervjuerna varit färre.

Urvalet av respondenter i denna uppsats förmodas vara styrt av deras intresse vilket man kan 
betänka har en viss betydelse för intervjuernas innehåll. Vad gäller ämnet och frågeställningarna kan 
det vara så att det finns en större angelägenhet att prata om det, om man upplever en 
otillfredsställelse i arbetssituationen, ett missnöje som man inte får gehör för. Det är endast ett 
antagande men som jag ändå tycker kan vara på sin plats att nämna. Med andra ord, det denna 
uppsats respondenter återgivit kan man inte per automatik utgå från är giltigt för alla personliga 
handläggare (grupp av medarbetare) inom Försäkringskassan. Däremot är det möjligen rimligare att 
tro att upplevelserna som sådana är generaliserbara. Andra medarbetare med liknande 
omständigheter och villkor hade säkert kunna återge en liknande berättelse. Den här uppsatsens 
frågeställningar är förhållandevis allmängiltiga och förmodligen också svaren. Det vill säga att 
uppsatsens resultat är möjliga att applicera i andra verksamheter som fungerar under liknande 
villkor. 
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Till dig som arbetar som personlig handläggare!                        BILAGA  A

Hej!

Jag är studerande vid Mälardalens högskola och skriver denna vår examensuppsats inom ämnet 
sociologi med socialpsykologisk inriktning. 

Min uppsats handlar om upplevelser av arbetsmotivation och den psykosociala belöningens 
(feedback etc.) betydelseför arbetsmotivationen samt hur detta kan inverka på arbetsprestationen. 
Detta vill jag undersöka hos er som arbetar som personliga handläggare inom Försäkringskassan.

Undersökningen utförs inte på uppdrag av Försäkringskassan utan enbart på grund av mitt eget 
intresse för frågorna. Jag har också själv en anställning som personlig handläggare vid LFC 
Eskilstuna. 

Att medverka i denna undersökning innebär att du intervjuas av mig kring ovan nämnda frågor, mer 
i form av ett samtal än att svara på exakt formulerade frågor. Ditt deltagande ska självfallet vara helt 
frivilligt och du har rätt att när som helst, även under intervjun, avbryta din medverkan. Beräknad 
tid för intervjun är ca. 30 – 45 minuter. Jag vill gärna spela in samtalet, det innebär att inspelningen 
transkriberas för att därefter raderas. Det inspelade materialet kommer alltså inte att användas för 
något annat ändamål än den här studien. Uppgifterna som du lämnar under intervjun kommer att 
användas konfidentiellt, du kommer att vara helt anonym i studien och det som återges i uppsatsen 
från det du sagt i intervjun är bara korta citat och de kommer inte att kunna indentifieras med dig. 

Er enhetschef har till mig utlovat att intervjun kan ske på er arbetstid. Ni får alltså möjlighet att göra 
detta under er arbetsdag, jag avser att vara hos er på arbetsplatsen för att minska er tidsspillan. 
Intervjun är tänkt att ske i slutet av vecka 17 eller under vecka 18. 

Jag är mycket tacksam för om du vill delta i denna undersökning. Du är då välkommen att maila 
mig så hittar vi lämplig tidpunkt för intervjun!  

Vid frågor kontakta mig gärna på   xxxxxxx  och  xxxxxxx.

Tack på förhand!

Hälsningar

Ulrika Orrblad
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Intervjuguide    BILAGA  B

Bakgrundsfakta 
– ålder, kön, utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet
– beskriva sin arbetssituation (anställningstid, arbetsuppgifter, grad av motivation/trivsel/arbetstillfredsställelse med nuvarande arbete vid Försäkringskassan). 
– ”Syn/upplevelse av” (den huvudsakliga, mest framträdande o kännetecknande) på sin arbetssituation/yrkesroll och arbetsgivare, ange graden av motivation på en skala

Motivation och meningsfullhet

– Vad utgör din arbetsmotivation? (vad är det? Var kommer den ifrån?)
– Vad upplever du vara motivationshöjande, motivationsskapande?
– Beskriv särskilda situationer där din motivation är större, mer påtaglig?
– Vad kännetecknas hög arbetsmotivation av? Vad ger det? Får det särskilda konsekvenser för dig i arbetet?
– Vad i ditt arbete skapar känsla av meningsfullhet?
– Är ditt arbetes grad av motivation o meningsfullhet överensstämmande med den motivation och meningsfullhet som du vill känna? 

Psykosocial belöning 

– Hur upplever du psykosocial belöning?
– Vad skapar psykosocial belöning för känslor? Direkta konsekvenser? 
– Vilken funktion, betydelse har psykosocial belöning för dig? 
– Avspeglar den psykosociala belöning du får såsom du önskar den?
– ev.   Brukar du ge uttryck för psykosocial belöning (om ja, hur, till vem?) 

Arbetsprestationen 

– Vad påverkas din arbetsprestation främst av?
– Hur tror/upplever du att psykosocial belöning påverkar arbetsprestation?
– Hur upplever du din arbetsprestation? 

Finns det något utifrån ovanstående eller annat som vi inte berört som respondenten vill tillägga?
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