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Abstract 

Title: The complexity of management control 

 
Authors: Maria Fränne och Hanna Persson  

 
Supervisor: Åsa-Karin Engstrand 

 
Background and problem: There is much literature written on management control in private 

businesses but the public sector is often forgotten, despite the fact that management is also 

required in these businesses. This study will focus on management control in the public sector 

and more specifically in the academia. Employees of the academia often value the freedom to 

have the possibility to organize their work, which can be inhibited by financial constraints that 

these organizations hold. Here the strategy has an important role in demonstrating to the 

employees in which direction to pursue and get them to focus their efforts on the right things. 

We see that the financial limitations may inhibit employees' freedom and thereby affect their 

motivation negatively. The question then is how the managers who work most closely with the 

staff are able to steer them to continue working with the same motivation, while staying within 

the financial framework. 

 

Aim: The purpose of this study is to investigate how the first-line managers at Linköping 

University control the employees to act in accordance with the strategy and how this control is 

perceived by employees. 

 

Methodology: To answer the purpose for this thesis we have chosen to do a case study of 

Linköping University. The case study has been carried out qualitatively by 15 interviews in 

three selected departments at the Faculty of Arts & Sciences. Interviews were chosen to obtain a 

deeper understanding of the topic. 

 

Conclusion: We can say that managers and employees have a relatively similar view of most 

issues in the thesis. We can also observe that first-line managers at Linköping University don´t 

need to direct their subordinates to any great extent because the employees have a passion for 

their subject and are self-monitored. Within the university, staff have a strong individualism and 

independence, which we see imply that employees don’t need any clear objectives for what they 

should achieve. 

  

Key words: Academia, strategy map, self-monitoring, freedom, objectives, motivation and 

salary. 



 

 

Sammanfattning 

Titel: Den komplexa styrningen 

 

Författare: Maria Fränne och Hanna Persson 

 

Handledare: Åsa-Karin Engstrand 
 

Bakgrund och problem: Det finns mycket litteratur skrivet kring styrning i privat verksamhet, 

dock glöms den offentliga sektorn ofta bort, trots att styrning krävs även i dessa verksamheter. I 

denna studie kommer att fokuseras kring styrning i den offentliga sektorn och närmare bestämt i 

den akademiska världen. Anställda inom akademin värderar ofta friheten att själva kunna 

organisera sitt arbete högt, vilken kan hämmas av de finansiella begränsningar som dessa 

organisationer innehar. Här har strategin en viktig uppgift i att visa för de anställda i vilken 

riktning de ska sträva och få dem att fokusera på rätt saker. Vi ser att de finansiella 

begränsningarna kan hämma de anställdas frihet och på så vis påverka motivationen negativt. 

Frågan är då hur de chefer som arbetar närmast de anställda ska kunna styra dem att fortsätta 

arbeta med bibehållen motivation och samtidigt hålla sig inom de finansiella ramarna. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur första linjens chefer vid Linköpings Universitet 

styr de anställda att agera i enlighet med den strategi som finns och hur styrningen uppfattas av 

de anställda. 

 

Metod: För att besvara uppsatsens syfte har en fallstudie vid Linköpings Universitet 

genomförts. Fallstudien har genomförts kvalitativt genom 15 intervjuer på tre utvalda 

institutioner på den filosofiska fakulteten. Intervjuer har valts för att få en djupare förståelse för 

ämnet.  

 

Slutsats: Vi kan konstatera att chefer och anställda har en relativt lika syn i de flesta 

frågeställningar vi berört. Vi kan även konstatera att första linjens chefer vid Linköpings 

Universitet inte behöver styra sina underordnade i någon hög utsträckning då de anställda 

innehar ett brinnande intresse för sitt ämne och är självstyrande. Inom akademin innehar 

anställda en stark individualism och självständighet, vilket vi ser tyder på att de anställda inte 

behöver några tydliga mål för vad de ska uppnå. 

 
Nyckelord: Akademi, strategikarta, självstyrning, frihet, mål, motivation och lön
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1. Inledning  

I det första och inledande kapitlet kommer vi att presentera bakgrunden till ämnet och 

diskutera de problem vi ser kring styrning av anställda inom akademin. Diskussionen 

kring problemen leder fram till uppsatsens syfte. Slutligen presenteras de 

avgränsningar som gjorts i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Några centrala begrepp när man talar om organisationer är enligt Bruzelius & Skärvad 

(2004) vision, mål och strategi. Vision definieras som ”den framtida position som 

organisationen önskar uppnå”. Visionen ska uttrycka den riktning i vilken organisationen 

önskar gå och ska fungera som ett högt uppsatt mål för de anställda att sträva emot 

samtidigt som den ska vara förståelig, vilket inte alltid är fallet. (Bruzelius & Skärvad, 

2004) Visionen ska sätta organisationen i rörelse och ska brytas ned i strategier som 

utvecklas över tid (Kaplan & Norton, 2004). Dessa strategier är inte alltid klart 

uttryckta. En strategi har i uppgift att beskriva den riktning i vilken företaget ska sträva 

för att lyckas nå de uppsatta målen. Den utformade strategin bör ha sin utgångspunkt i 

företagets kärnkompetenser och ska fungera som ett hjälpmedel genom att skapa 

begränsningar för de anställda så att de fokuserar på rätt saker. (Anthony & 

Govindarajan, 2007) Strategin kan tydliggöras och visualiseras genom en strategikarta 

(Kaplan & Norton, 2004). För att implementera organisationens strategier kan olika 

styrsystem användas (Anthony & Govindarajan, 2003). Till ett styrsystem hör alla de 

verktyg och system som chefer använder sig av för att försäkra sig om att de anställda 

agerar på ett korrekt sätt i organisationens intresse (Merchant & Van der Stede, 2007). 

Styrsystemen kan anta flera former som kan användas tillsammans eller var för sig 

(Anthony & Govindarajan, 2003). Om styrsystemet är utformat på ett lämpligt sätt kan 

de anställdas beteende påverkas i önskvärd riktning och sannolikheten ökar för att 

organisationens mål uppnås. Som en del i styrsystemet kan belöningar förekomma som 

syftar till att motivera de anställda att nå upp till de uppsatta målen. (Merchant & Van 

der Stede, 2007)  

 

Motivation kan enligt DuBrin (2008) ses ur två skilda perspektiv. Ur individens 

perspektiv är motivation kopplat till ett inre tillstånd som hjälper en att sträva mot 
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uppsatta mål. Den enskildas motivation sporrar individen att komma igång med arbetet 

och att sträva i rätt riktning med över tiden bibehållen intensitet. Ur chefens perspektiv 

är motivation en process där de anställda uppmuntras att prestera och nå upp till målen. 

Båda dessa perspektiv är av betydelse och förenas genom att motivation är resursen som 

krävs för att nå resultat. (DuBrin, 2008) En väl använd motivator är pengar, dvs. 

monetära belöningar (Lindmark & Önnevik, 2006). Utöver de monetära belöningarna 

finns det en mängd icke-monetära belöningar som även de kan utgöra delar i ett 

belöningssystem (Frank, Fredholm & Johansson, 2003). Via ett, av cheferna väl 

utformat styr- och belöningssystem, kan som tidigare nämnts, ett önskvärt beteende 

framhävas och framgång premieras (Merchant & Van der Stede, 2007). 

 

Det finns mycket litteratur som tar upp styrning i privata organisationer. Däremot är 

studier kring den offentliga sektorns styrning mindre vanlig, trots att även 

organisationer i denna sektor måste styras. (Rombach, 1991) Flertalet av landets 

universitet fungerar som offentliga organisationer. Deras uppgift är att utöva forskning 

och bedriva utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt att samarbeta 

med det omgivande samhället. (Högskoleverket, 2010) Den litteratur som finns kring 

styrning inom akademin tar upp hur staten styr landets universitet (Marcusson, 2005; 

Regeringskansliet, 2000; Högskoleverket, 2008). Högskoleverket (2008) menar i sin 

rapport ”Frihetens pris - ett gränslöst arbete” att det under 1990-talet skedde en 

avveckling av den statliga detaljregleringen, som tidigare använts. Istället utvecklades 

en mål- och resultatstyrning som innebar en decentralisering av beslut, ansvar och 

befogenheter. (Högskoleverket, 2008) Även Regeringskansliet (2010) menar i sin 

utredning ”Högskolans styrning” att mål- och resultatstyrning är en viktig komponent i 

styrningen av högskolan. Denna form av styrning tar sitt uttryck i att statsmakterna 

sätter målen som universitetet som myndighet sedan har att nå upp till. 

(Regeringskansliet, 2000) 

1.2 Problemdiskussion 

Litteraturen tar, som tidigare nämnt, upp hur styrningen av universiteten sker från 

statens sida men det som dock saknas är på vilket sätt man på universitetsnivå ska styra 

de anställda i organisationen. Vi ser att det kan vara problematiskt att styra inom 

universitetsvärlden, vilket vi grundar i att universitet till dominerande del finansieras 

med statliga medel. (Högskoleverket, 2010) I och med att universitetet är en offentlig 
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organisation är de, som Fottler (1981) menar, starkt beroende av den budget som 

regeringen tilldelar verksamheten. Resurserna är med andra ord begränsade och det är 

ofta i förväg bestämt vad medlen ska användas till. (Fottler, 1981) I Högskoleverkets 

(2008) studie ”Frihetens pris - ett gränslöst arbete” framkommer att pengar är en central 

del i universitetsvärlden genom att det i hög grad styr verksamhetens organisering, 

innehåll och inriktning och att alla beslut som fattas därmed måste vara ekonomiskt 

försvarbara. I studien presenteras även att en viktig del i den akademiska livsstilen är 

friheten. Det är friheten att själv kunna planera och organisera sitt arbete som värderas 

högt. (Högskoleverkets, 2008)  

 

Vi ser problem i att styra de anställda på önskvärt sätt i och med de begränsningar som 

finns. De anställda värderar friheten att kunna organisera sitt arbete som de vill men 

måste samtidigt fokusera på att hålla sig inom de finansiella ramarna. Här har strategin, 

som tidigare nämnt, en viktig uppgift i att visa för de anställda i vilken riktning de ska 

sträva och få dem att fokusera på rätt saker. Vi ser dock att begränsningarna som finns 

torde hämma friheten att kunna organisera arbetet på det sätt som man vill och på så vis 

minska de anställdas motivation. Frågan är då hur de chefer som arbetar närmast de 

anställda ska kunna styra dem att fortsätta arbeta med bibehållen motivation och 

samtidigt hålla sig och de anställda inom de finansiella ramarna och den strategi som 

finns. I och med det problem vi ser vill vi i denna studie undersöka hur första linjens 

chefer vid universitetet, med hjälp av dokument i form av t.ex. strategikarta kan styra 

och motivera sina underordnade att utföra det arbete som de är tillsatta att göra. Målet är 

att genom denna studie kunna komplettera den forskning som tidigare bedrivits kring 

styrning av universitet med information om hur styrning kan ske på lägre nivåer. För att 

kunna genomföra detta kommer vi i denna studie att fokusera på de anställda och deras 

närmsta chefer.  

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur första linjens chefer vid Linköpings Universitet 

styr de anställda att agera i enlighet med den strategi som finns och hur styrningen 

uppfattas av de anställda. 

 

För att kunna uppnå syftet har vi följande frågeställningar att besvara: 
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 Hur förmedlas universitetets strategi och i vilken utsträckning används den som 

ett hjälpmedel för att styra de anställda? 

 Vilka mål finns för de anställda att uppnå? 

 Vad motiverar de anställda att nå upp till målen och vilka möjligheter har 

cheferna att påverka de anställdas motivation? 

1.4 Avgränsningar   

Vi fokuserar på tre institutioner på den filosofiska fakulteten vid Linköpings 

Universitet. Vad gäller de anställda avgränsar vi oss till personer som har antingen 

forskning och/eller undervisning i sin tjänst. Vi väljer dock att utesluta doktorander i 

och med deras unika anställningsform. Hädanefter kommer den studerade gruppen, som 

tidigare beskrivits, att kallas anställda. Cheferna är även de anställda men kommer i 

denna studie att studeras i sin roll som chef.   

1.5 Beskrivning av organisation 

Linköpings Universitet är ett av de större lärosätena i Sverige, med sina knappa 28 000 

studenter och 4000 anställda (Linköpings Universitet, 2011a).  Organisationen består av 

fyra fakulteter; Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten, Utbildningsvetenskap samt 

Hälsouniversitetet. Det finns även 14 institutioner, där närliggande områden och teman 

finns samlade. (Linköpings Universitet, 2010) De olika institutionerna har i sin tur 

organiserat verksamheten med avdelningar på olika sätt. Denna studie ligger t.ex. under 

avdelningen Företagsekonomi som är en av 27 avdelningar inom institutionen IEI. 

(Linköpings Universitet, 2011b) 
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1.6 Disposition 

Nedan presenteras uppsatsens fortsatta disposition. 

Figur 1: Modell över uppsatsens fortsatta disposition (Källa: Egen modell)

2. Vetenskapssyn och forskningsstrategi

I kapitlet beskriver vi det förhållningssätt vi antar, dvs. den vetenskapssyn vi innehar samt en 
beskrivning av hur vi ser på kunskapsteorin, vid utformningen av studien.

3. Metod

I detta avsnitt beskrivs hur vi gått till väga vid genomförandet av studien. Det förs även en diskussion 
kring studiens kvalitet och läsaren ges möjlighet att själv kritiskt granska uppsatsen.

4. Teori

I kapitlet presenteras teorier kring strategi, styrning, motivation och belöningar. Dessa teorier ska 
sedan användas för att analysera det insamlade materialet.

5. Empiri

I avsnittet presenteras det material som samlats in. 

6. Analys

I kapitlet följer en analys där det empiriska materialet ställs mot valda teorier.

7. Slutsats

I avsnittet presenteras de slutsatser vi kunnat dra utifrån genomförd analys.  Avslutningsvis ges 
förslag på fortsatta studier  inom ämnet.
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2. Vetenskapssyn och forskningsstrategi 

I kapitlet kommer vi att beskriva det förhållningssätt vi antar, dvs. den vetenskapssyn vi 

innehar. Därefter presenteras den forskningsstrategi som används i studien.  

2.1 Vetenskapssyn 

Innan en forskningsstudie genomförs bör skribenten ställa sig några frågor. Frågorna 

bör beröra hur studien ska genomföras och aspekter som rör detta. Hur frågorna 

besvaras beror på det vetenskapliga förhållningssätt som skribenten företar sig. Detta 

förhållningssätt är i hög beroende av hur skribenten ser på verkligheten, vilket är 

grundat i de erfarenheter som tidigare erhållits. (Arbnor & Bjerke, 1994) I vårt fall har 

vi vissa antaganden kring hur arbetet fungerar på ett universitet, vilket kan ha inverkan 

på vilka frågor som ställts. I och med att vi befinner oss i den miljö där studien 

genomförts riskerar vi att inte vara helt objektiva. Detta menar Alvesson & Sköldberg 

(1994) inte är konstigt då alla har idéer och tankar som formar studien. 

 

Arbnor & Bjerke (1994) nämner tre metodsynsätt som tar sin grund i forskarens skilda 

antaganden om verkligheten. Dessa tre är analytiskt synsätt, systemsynsätt och 

aktörsynsätt. Det första och det äldsta synsättet är det analytiska som bygger på 

antagandet om att verkligheten består av summativa delar, dvs. helheten är summan av 

delarna. Systemsynsättet däremot bygger på antagandet att helheten avviker från 

summan av delarna och att dessa delar i många fall är beroende av varandra och därför 

inte kan summeras. Gemensamt för de två nämnda synsätten är att de antar att 

verkligheten är objektiv och oberoende av individer, detta till skillnad från 

aktörssynsättet som skiljer sig markant när det gäller detta antagande. Aktörsynsättet 

antar istället att verkligheten är en social konstruktion som förstås utifrån aktörernas 

verklighetsbilder. Verkligheten består enligt detta synsätt, således av ett flertal olika 

verklighetsbilder, som delas av en större eller mindre grupp av människor och kan 

förändras då individer får nya uppfattningar av verkligheten. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

 

Styrning kan uppfattas olika av olika människor, vilket beror på olika faktorer. Det kan 

grundas i att människor har olika verklighetsuppfattning och att verkligheten är socialt 
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konstruerad. Vi instämmer därmed med aktörsynsättet och kommer således att utnyttja 

detta synsätt i vår studie. 

2.2 Vår forskningsstrategi 

Det finns i huvudsak två olika strategier för att koppla samman teori och datainsamling; 

deduktiv och induktiv strategi. I den deduktiva varianten tar forskaren sin utgångspunkt 

i teorin och låter denna styra datainsamlingen. (Bryman & Bell, 2005) Forskaren kan 

enligt Patel & Davidsson (1994) utifrån existerande teori dra slutsatser om specifika 

företeelser. I den induktiva däremot är teorin något som formuleras utifrån den 

datainsamling som gjorts (Bryman & Bell, 2005). Bryman & Bell (2005) menar att de 

olika strategierna inte ska användas separat utan snarare ska användas som tendenser 

där man tar inslag från de olika strategierna och anpassar till det specifika fallet.  

 

I vår studie använder vi inte någon av dessa strategier fullt ut utan försöker istället att 

kombinera dem på bästa sätt. Vid utformningen av intervjufrågor till undersökningen 

hade vi ingen teori som stöd, varav vi skulle kunna säga att vi därigenom använde oss 

av ett induktivt angreppssätt. I och med ett induktivt förhållningssätt har vi 

förhoppningar om att vara mer öppna för nya infallsvinklar, vilket kan öka 

sannolikheten att få ett ökat bidrag till existerande teori. Trots att vi inte utgår från 

teorin är vi medvetna om att vi som Merriam (1994) menar har vissa förutfattade 

meningar och tidigare använd teori i bakhuvudet, vilket kan påverka studiens 

utformning. Detta kan anses stödja ett deduktivt angreppsätt. Tidigt i processen tog vi 

oss an tidigare forskning på ämnet, vilket även det kan gett oss en förkunskap som 

påverkat utformningen och således tyder på deduktion. 

 

I vår studie kan vi alltså, som beskrivits ovan, urskilja såväl ett induktivt som deduktivt 

synsätt. Vid utformningen av intervjufrågorna, liksom vid analysarbete, kan båda 

synsätten urskiljas. En kombination av dessa två synsätt kallar Bryman & Bell (2005) 

för en iterativ metod, vilket vi således kan säga oss använda.  
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3. Metod 

I följande kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått till väga vid genomförandet av 

studien. Det kommer även att föras en diskussion kring studiens kvalitet och ge läsaren 

en möjlighet att själv kritiskt granska uppsatsen. 

3.1 Fallstudie 

Det finns delade uppfattningar kring vad en fallstudie innebär. Dul & Hak (2008) 

definierar en fallstudie som en studie av ett fall (enkel fallstudie) eller ett fåtal fall 

(jämförande fallstudie) i sin verkliga kontext, där de data som erhålls analyseras 

kvalitativt. Bryman & Bell (2005) betonar att en fallstudie är en väl ingående och 

specifik studie av ett enskilt fall och forskaren är intresserad av att tydligt poängtera det 

som är unikt. Enligt Merriam (1994) är styrkan i fallstudier dess möjlighet att hantera 

flera olika typer av empiriskt material. Materialet kan samlas in med olika 

undersökningsmetoder, t.ex. genom intervjuer, observationer, dokumentstudier och 

enkäter (Eisenhardt, 1989).  

 

Kvalitativa fallstudier har enligt Merriam (1994) tydliga karaktärsdrag. Fokus är på en 

viss händelse, ett fenomen eller en specifik person. Beskrivningen av studien är 

omfångsrik och fullständig. Fallstudien kan även bättra på läsarens förståelse kring det 

som studeras. (Merriam, 1994)   

 

För att avgöra vilken forskningsdesign som är mest lämplig att använda finns det enligt 

Yin (2009) några faktorer som forskare bör ta hänsyn till. Det handlar om vilken typ av 

frågor man vill få svar på och vilken grad av kontroll forskaren anser sig ha över det 

undersökta fenomenet. En fallstudie är lämplig att använda när man vill svara på frågor 

av mer förklarande karaktär kring en tillfällig uppsättning händelser över vilka 

forskaren har liten eller ingen kontroll. (Yin, 2009)  

 

Syftet med denna studie är att undersöka styrningen av anställda på universitetet. Det finns 

begränsad litteratur kring ämnet, varför vi ser det relevant att genomföra studien på ett 

djupare plan och på så sätt ge läsaren en ökad förståelse. Detta talar för att en fallstudie är 

lämplig att använda. I vår studie samlas information in via både intervjuer och via 
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dokumentstudier på en specifik organisation, vilket även det talar för att denna 

forskningsdesign är lämplig att använda. 

3.2 Kvalitativ metod 

Det är svårt att definiera vad kvalitativ forskning är och inte är, trots detta har det under 

de senaste årtiondena publicerats många skrifter som behandlar ämnet (Bryman & Bell, 

2005). Corbin & Strauss (1998) beskriver kvalitativ forskning som den forskning som 

skapar resultat som inte genererats genom statistiska metoder eller andra metoder för 

kvantifiering. 

 

Kvalitativa metoder är ofta måttligt formaliserade och strukturerade. Fokus ligger i 

kvalitativa studier på att få en djupare och fullständig uppfattning av den studerade 

företeelsen. (Holme & Solvang, 1997) I och med detta innehåller kvalitativa studier ofta 

detaljerad information om den sociala verklighet som studeras (Bryman & Bell, 2005). 

Genom att kvalitativa forskare försöker åstadkomma en helhetsbeskrivning av det 

undersökta, brukar denna typ av studie omfatta mindre populationer än vad fallet är vid 

kvantitativa studier (Nationalencyklopedin, 2011).  

 

I valet av metod är det vanligt att forskaren förespråkar en metod, kvalitativ eller 

kvantitativ, och förkastar den andra (Corbin & Strauss, 1998). Det finns för- och 

nackdelar med båda metoderna (Bryman & Bell, 2005). De som förespråkar den 

kvalitativa metoden, förkastar den kvantitativa för att de anser att statistiska och 

kvantitativa metoder endast genererar ytlig och ibland missledande information. 

Samtidigt anser de att det finns en risk att misslyckade urval och låga svarsfrekvenser 

kan ge en snedvriden bild av verkligheten. (Corbin & Strauss, 1998). De som däremot 

föredrar kvantitativ metod och därmed förkastar den kvalitativa metoden gör det med 

bakgrund av att den är för subjektiv och svår att replikera (Bryman & Bell, 2005). 

Samtidigt anser förespråkarna för kvantitativa studier att kvalitativa forskare ignorerar 

faktorer som representativt urval, detta då de baserar sina resultat på endast ett fåtal fall 

(Corbin & Strauss, 1998). Corbin & Strauss (1998) menar dock att val och förkastning 

inte är någon bra utgångspunkt utan att forskaren istället bör vara kreativ och välja 

metod anpassad till den unika situationen. Detta har vi i vår studie tagit fasta på när vi 

planerar hur vår data ska samlas in. Eftersom syftet med studien är att undersöka hur 

första linjens chefer vid Linköpings Universitet styr de anställda att agera i enlighet med 
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den strategi som finns och hur styrningen uppfattas av de anställda anser vi kvalitativ 

metod passar bäst. Detta då vi vill få ut så uttömmande svar som möjligt och skapa 

förståelse, för att i slutändan kunna dra relevanta slutsatser.  

3.3 Datainsamling 

Den datainsamling som sker i kvalitativa studier kan anta formen av t.ex. intervjuer, 

observationer samt studier av sekundärdata. Det är inte ovanligt att kvalitativa forskare 

använder sig av flera av dessa metoder i en och samma studie. (Bryman & Bell, 2005) 

Detta tar vi fasta på i vår studie då datainsamlingen görs i form av intervjuer, 

dokumentstudier och sekundära källor. Insamling av data är ingen process som sker 

separat utan det är som Merriam (1994) uttrycker det, viktigt att kontinuerligt analysera 

det datamaterial som samlas in. Genom att kontinuerligt analysera materialet riskerar 

inte forskaren att i slutändan ha information som är oklar för läsaren och som inte tillför 

något nytt eller som till dess stora omfång ej blir möjligt att analysera. (Merriam, 1994) 

3.3.1 Val av studieprojekt 

Vi var från början intresserade av att skriva om motivation, men ändrade sedan fokus 

och bestämde oss för att fokusera mer på styrning. Vi insåg omgående att vi behöver 

begränsa oss och funderade därför kring möjligheten att studera skillnader i hur styrning 

sker i offentliga och privata organisationer men vi valde att begränsa oss till att studera 

endast en offentlig organisation. I och med att vi studerar på universitetet, som är en 

offentlig organisation, ansåg vi det vara passande att utföra studien där. Eftersom vi 

själva studerar på Linköpings Universitet ansåg vi det intressant och möjligt att välja 

detta universitet som mål för vår studie. Vi var intresserade av att studera styrningen på 

universitetet och hur de anställda uppfattar styrningen. Detta ledde till att anställda på 

utvalda institutioner och deras avdelningschefer blev målet för vår studie. 

 

Vi valde att studera första linjens chefer då vi ser att det är dem som bäst kan beskriva 

hur styrning av de anställda sker. Vi valde att ta med såväl de anställdas som chefernas 

perspektiv för att få en djupare förståelse för hur cheferna styr men även hur styrningen 

mottas av de anställda. På universitetet finns flera fakulteter men vi valde att enbart ha 

med den filosofiska fakulteten i vår studie. 
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Problem vid datainsamling kan vara att få tillgång till datan (Denscombe, 2009). I och 

med att vi själva studerar på universitetet och därmed redan befinner oss i 

organisationen trodde vi att det skulle vara enkelt att få tag i respondenter. Dock hade vi 

till en början svårigheter med att komma i kontakt med personer som är lämpliga för 

studien. Vid valet av intervjuobjekt har vi delvis fått kontakter med personer på olika 

institutioner via vår handledare Åsa-Karin Engstrand. Detta kan ha påverkat valet av 

respondenter och därmed studiens innehåll. Vi har även mejlat slumpvis utvalda 

personer med lämplig befattning. Mejladresserna har hittats via Linköpings universitets 

hemsida. I och med att vi till en början hade svårigheter att få tag i personer att intervjua 

valde vi då att intervjua alla de personer som svarat på våra mejl, förutsatt att de passat 

in på den profil vi angett. Mot slutet av sökandet efter respondenter fick vi många 

intresserade, vilket gjorde att vi tyvärr var tvungna att neka personer som var 

intresserade av att delta i studien. Primärt anser vi att vårt urval talar för ett 

bekvämlighetsurval som Bryman & Bell (2005) beskriver som ett urval där de personer 

som finns tillgängliga för tillfället används. Det går även att argumentera för att vi 

använt oss av ett snöbollsurval, vilket Bryman & Bell (2005) menar är ett slags 

bekvämlighetsurval. Ett snöbollsurval innebär att forskaren till en början får kontakt 

med ett mindre antal personer som passar in i studien och därefter använder dessa för att 

få kontakt med ytterligare människor (Bryman & Bell, 2005). Vi har som tidigare 

nämnts mejlat personer med lämplig befattning som, oavsett om denne själv ställt upp 

på en intervju eller inte, ofta har kunnat hänvisa oss vidare till andra tänkbara personer. 

I och med detta kan vi säga oss använda ett bekvämlighetsurval i kombination med ett 

snöbollsurval. 

3.3.2 Intervjuer 

Intervjuer är enligt Denscombe (2009) lämpligt att använda när önskan är att få fram 

information om vad människor har för åsikter, tankar och känslor kring något specifikt 

fenomen. Vid beslut om intervjuer är en lämplig metod att använda måste möjligheterna 

att kunna få kontakt med önskvärda personer, kontrolleras. Det måste även vara 

praktiskt möjligt att hinna genomföra intervjuerna med tanke på tidsåtgång. 

(Denscombe, 2009)  

 

I vår studie vill vi undersöka hur första linjens chefer vid Linköpings Universitet styr de 

anställda att agera i enlighet med den strategi som finns och hur styrningen uppfattas av 



3. Metod 

12 

 

de anställda och därför anser vi det lämpligt att använda oss av intervjuer för att kunna 

gå in på djupet och förstå fenomenet.  

 

Enligt Bryman & Bell (2005) kan intervjuer vara utformade på tre sätt, de kan vara 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Inom kvalitativ forskning är det 

dock vanligast att använda sig av semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vad 

gäller den ostrukturerade intervjun kännetecknas den av att intervjuaren endast har 

minnesanteckningar kring de teman som denne vill ta upp på intervjun. Dessa intervjuer 

tenderar att ha formen som ett samtal. Vad gäller den semistrukturerade intervjuformen 

har intervjuaren specifika teman kring vad som ska behandlas under intervjun, vilket 

kallas för en intervjuguide. Intervjupersonen har dock stora möjligheter att tala fritt 

utifrån de frågor som ställs och frågorna behöver ej följa ordningen i intervjuguiden. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

I vår undersökning har vi främst använt oss av semistrukturerade intervjuer. Detta har vi 

valt i och med att vi vill ge intervjupersonen möjlighet att fritt svara på frågorna. Vi har 

utformat en intervjuguide (se bilaga A) som stöd för genomförandet av intervjuerna då 

vi i förväg vill tänka ut intressanta ämnen att ta upp. För att säkerställa att 

intervjuguidens kvalitet har vi bett vår handledare läsa igenom frågorna och komma 

med synpunkter kring upplägg och val av frågor. Intervjuguiden har sedan under 

intervjun använts som en mall men vi har inte varit helt låsta vid den utan den har 

frångåtts när nya intressanta aspekter kommit fram under intervjun som vi då valt att 

fråga vidare kring.  

 

I ett tidigt skede i processen genomförde vi två pilotintervjuer. Detta är enligt Patel & 

Davidson (2003) en del i förberedelserna inför den kvalitativa intervjun. Målet är att få 

ett bra underlag till kommande intervjuer. Våra pilotintervjuer genomfördes med en 

lektor och en chef och tog vardera ca 30 minuter att genomföra. Vi ville med dessa 

intervjuer få möjlighet att testa våra frågor och se om vi behövde justera dessa för att 

vara väl förberedda inför de riktiga intervjuerna. Efter genomförandet av 

pilotintervjuerna kom vi till insikt med vikten av att intervjua rätt personer. Detta gällde 

främst de anställda, där vi insåg att vi måste utgå från deras arbetsuppgifter snarare än 

befattning. När det gäller de anställda är vi intresserade av såväl forskningsbiten som 
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undervisningsbiten och har därför valt att använda respondenter som har forskning 

och/eller undervisning i tjänsten.  

 

Vi har valt att skicka de huvudsakliga intervjufrågorna i förväg för att 

intervjupersonerna ska känna sig trygga i de ämnen som kommer beröras och kunna 

fundera kring svaren i förväg. Intervjuerna har genomförts på intervjupersonens 

arbetsrum eller i annat rum som respondenten tillhandahållit. Det har varit den plats 

som föreslagits ifrån intervjupersonen och vi har sett fördelen med detta, då de befinner 

sig i en miljö där de känner sig bekväma. Vi har båda författarna deltagit aktivt vid 

intervjuerna. Detta har vi valt för att vi båda ska vara insatta i de intervjuer som 

genomförts och att vi ska kunna komplettera och stötta varandra vid ställandet av 

intressanta följdfrågor till det som diskuteras under intervjun.  

 

Totalt har vi genomfört 16 intervjuer varav sju arbetar som chefer och nio som 

anställda. Intervjuerna har tagit ca 30-60 minuter vardera i anspråk. Efter att ha 

genomfört ett antal intervjuer med chefer insåg vi att en av våra pilotintervjuer inte 

passar i vårt urval då denna genomfördes med en chef med en annan position än övriga 

intervjuade chefer. För att få jämförbarhet har vi valt att utesluta denna intervju. Detta 

innebär således att vi fortsättningsvis kommer att utgå ifrån resterande 15 intervjuer. 

Dessa 15 personer är alla verksamma på en av de tre institutioner vid den filosofiska 

fakulteten som vi valt att studera. 

 

Det finns enligt Patel & Davidson (2003) två sätt att registrera svaren från intervjun, 

antingen genom att anteckna under intervjuns gång eller genom att spela in intervjun. 

Det kräver stor träning att anteckna under intervjun och i och med att vi inte ville missa 

några viktiga detaljer valde vi att genomföra en ljudinspelning. Detta kräver enligt Patel 

& Davidson (2003) tillstånd från intervjupersonerna, vilket inte har varit några problem. 

Patel & Davidsson (2003) menar att det finns både fördelar och nackdelar med att spela 

in intervjuerna. En fördel med detta sätt är att man kan registrera ordagrant vad som 

sagts under intervjun. Dock tar denna metod mycket tid i anspråk för att transkribera 

texten och det kan uppfattas som störande av intervjupersonerna att prata när de vet att 

samtalet spelas in. (Patel & Davidsson, 2003) Vi har inte upplevt det som problem från 

våra intervjupersoner att vi spelade in intervjuerna.  
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3.3.3 Dokumentstudier  

Bryman & Bell (2005) beskriver olika slags dokument som kan vara användbara inom 

samhällsvetenskapen. De skiljer mellan personliga dokument och offentliga dokument. 

Personliga dokument kan vara brev, dagböcker och självbiografier. Offentliga 

dokument kan komma från offentliga myndigheter eller organisationer. (Bryman & 

Bell, 2005) I vår studie har vi använt oss av Linköpings universitets strategidokument 

och styrtal som tillhör kategorin offentliga dokument i och med att de givits ut av en 

offentlig organisation. Vi har även använt oss av information från Linköpings 

Universitets hemsida. 

 

Dokument utgivna av organisationer kan vara vinklade för att organisationen ska 

framstå som bra. Detta måste tas i beaktande vid användandet av dokument, dvs. att 

informationen inte är objektiv. Informationen måste därför enligt Bryman & Bell (2005) 

ifrågasättas och användas tillsammans med andra informationskällor.  

3.3.4 Sekundära källor  

Sekundära källor är enligt Ghauri & Grønhaug (2005) användbara för att hitta 

information för att kunna lösa, bättre förstå och för att kunna förklara ett 

forskningsproblem. Ett användande av sekundära källor leder också till besparingar i 

såväl tid som pengar. (Ghauri & Grønhaug, 2005) Vi har i vår studie använt oss av 

resultatet från den medarbetarundersökning som genomfördes på Linköpings universitet 

år 2010. Detta för att kunna få ytterligare dimensioner till vår studie och få ett bättre 

underlag inför analysen av den insamlade datan.  

 

Det är dock viktigt att ha i åtanke, som Ghauri & Grønhaug (2005) beskriver, att 

sekundärdata bidrar med information som kan ha skrivits i ett annat syfte. I och med 

detta är det viktigt att undersöka om informationen kan användas i studien (Ghauri & 

Grønhaug, 2005). Vi har gjort bedömningen att det är relevant i en studie kring styrning 

och motivation av anställda att använda de frågor i medarbetarundersökningen, som 

berör dessa ämnen, för att få en tydligare grund till hur det fungerar på universitetet. 

Resultaten på de frågor vi använt oss av från medarbetarundersökningen finns ej 

specificerade för de enskilda fakulteterna. Vi anser dock att den ändå speglar de 

anställda på universitetets syn på sin arbetssituation. 
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3.3.5 Etik 

Vid utformandet av en studie finns det enligt Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska 

principer som studien måste leva upp till. Dessa principer har till syfte att agera som 

riktlinjer för samspelet mellan deltagare i studien och genomföraren för att undvika 

konflikter. Det finns fyra krav som bör beaktas vid genomförandet av studier. Det första 

kravet är informationskravet, som innebär att forskaren ska informera deltagarna om 

studiens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet, som innefattar att deltagarna i 

studien själva ska kunna bestämma över sitt deltagande i studien. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet, som betyder att deltagarna i studien ska ha möjlighet till 

konfidentialitet rörande alla uppgifter kring deras deltagande och personuppgifter på 

deltagarna ska behandlas så att utomstående ej ska kunna få del av dem. Det fjärde 

kravet är nyttjandekravet, som innebär att den information som samlats in om 

deltagarna enbart får användas i studien. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

För att uppfylla dessa krav har vi utformat ett tillåtelsebrev (se bilaga B) som 

respondenterna skrivit under. Dock hade vi inte detta brev i åtanke från början utan blev 

medvetna om detta, då en respondent frågade efter detta inför sin intervju. Efter denna 

intervju delade vi fortsättningsvis ut tillåtelsebrevet till resterande respondenter. Vi har 

valt att låta respondenterna vara anonyma vid deltagandet i studien. Detta för att de ska 

ge oss mer uttömmande svar och att de ska känna sig mer bekväma under intervjun. Vi 

har informerat respondenterna om anonymiteten redan vid första kontakt. Det bör dock 

påpekas att i de flesta fall är respondenterna på varje institution inte anonyma inför 

varandra, i och med att vi använder våra kontakter som referenser vid sökande efter fler 

personer att intervjua. 

 

Vi har, som tidigare nämnt, använt oss av aktörsynsättet som antar att verkligheten är en 

social konstruktion som förstås utifrån aktörernas verklighetsbilder. För att säkerställa 

att vi uppfattat verkligheten på rätt sätt har vi skickat den färdigställda empirin till 

respondenterna och låtit de komma med synpunkter om vi uppfattat något på, enligt 

dem, ett felaktigt sätt. 

3.4 Dataananlys 

Vid utformandet av empirin har vi strukturerat den insamlade datan i olika teman som 

sedan utgjort en grund för analysarbetet. I analysen använder vi oss främst av ett 
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induktivt synsätt och har således utgått från empirin och kopplat ihop den med passande 

teoriavsnitt. Dock har vi även inslag av det deduktiva synsättet då vi, i de fall det 

behövts, har ifrågasatt om den befintliga teorin kan tillämpas i den akademiska världen. 

I och med ovanstående resonemang kan vi således säga oss använda ett iterativt synsätt 

även i analysarbetet. 

3.5 Källkritik  

Källkritik är, något förenklat, en metod som används för att granska information från 

olika källor (Riksarkivet, 2009). En källa är det som vår kunskap ursprungligen bygger 

på och den kan anta formen av en bok, ett protokoll, ett brev, en tidning, ett 

intervjusvar, ett offentligt tal, ett fingeravtryck etc. Källkritikens uppgift är att utvärdera 

dessa källors trovärdighet. (Thurén, 2005) Det är viktigt att anta ett kritiskt 

förhållningssätt till de källor som används. Med detta menas att de använda källorna bör 

utvärderas och testas mot det som de ska användas till. Skribenterna bör även värdera 

källorna utifrån dess förmåga att besvara de frågeställningar som studien ämnar besvara 

och se om dess styrka håller för att användas som exempel. (Rienecker & Jørgensen, 

2008) Vidare menar Rienecker & Jørgensen (2008) att skribenten vid användning av 

källor bör ta hänsyn till bl.a. författarens trovärdighet och auktoritet samt vilka källor 

författaren hänvisar till. Författarna menar även att det är viktigt att skåda källans 

objektivitet, förhållande till andra källor och källans aktualitet. (Rienecker och 

Jørgensen, 2008) 

 

I vår studie har vi främst använts oss av primära källor. De dokumentstudier som gjorts 

har främst varit av de dokument i form av t.ex. strategikarta och styrtal som ligger 

upplagda på Linköpings Universitets hemsida. Dessa typer av dokument har de allra 

flesta företag och de har inte någon anledning att förvränga denna typ av information. 

Informationen som där finns utgör främst riktlinjer för hur organisationen skall arbeta 

och vilka mål organisationen har att arbeta emot. De dokument som finns på Linköpings 

Universitets hemsida är aktuella, då det är de som universitetet idag använder sig av.  

 

Vi har vid litteratursökningen försökt få tag i aktuella och objektiva källor utgivna av 

trovärdiga författare. Vi har dock vid några tillfällen använt oss av något äldre källor 

såsom  en artikel utgiven av Fottler för ca 30 år sedan. Vi är medvetna om detta och har 

försäkrat oss om att vi endast tagit med sådant som fortfarande är aktuellt.  



3. Metod 

17 

 

På Internet florerar en mängd falsk information och det finns där gott om utrymme att 

utge sig för att vara någon man inte är. Vi har försökt undgå den falska informationen 

genom att främst använda artiklar som är publicerade i kända tidsskrifter eller verk 

gjorda av myndigheter.  

 

De intervjuer som gjorts, är enbart med personer som är anställda på universitetet och 

som således är insatta och arbetar i den kontext vi valt att studera, varav vi med hjälp av 

dem kunnat besvara de frågeställningar vi satt upp. 

 

Det sekundära material vi använt oss av är i form av Linköpings Universitets 

medarbetarundersökning som sker vart annat år, senast år 2010. Denna är utformad och 

analyserad av ett externt företag, varav den kan anses vara objektiv och trovärdig. 

3.6 Studiens kvalitet 

För att kunna göra en bedömning av trovärdigheten och kvalitén i en kvalitativ 

undersökning nämner Guba & Lincoln (1989) fyra kriterier, nämligen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och bekräfta. I det följande 

avsnittet kommer dessa kriterier att beskrivas och en diskussion att ske om huruvida vår 

undersökning uppfyller dessa kriterier. 

 

Det första kriteriet, tillförlitlighet, brukar av vissa forskare benämnas intern validitet. 

Det går ut på att den empiri som presenteras i studien stämmer överens med den 

verklighet som respondenterna försökt återge i intervjuerna (Lincoln & Guba, 1989). 

För att säkerställa tillförlitligheten har vi, för att kunna presentera en representativ bild 

av verkligheten, använt oss av flera informationskällor (Merriam, 1994). Vi har utfört 

intervjuer med flertalet personer, som beskrivit sin bild av verkligheten, och på så sätt 

fått verkligheten beskriven utifrån flera perspektiv. Vi har även använt information som 

kommit oss tillhanda genom dokumentstudier och sekundära källor. Ett av de mest 

avgörande tillvägagångssätten för att uppnå tillförlitlighet är enligt Lincoln & Guba 

(1989) att resultaten rapporteras till de personer som berörts, för att ge dessa en 

möjlighet att bekräfta att vi uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. Detta har vi tagit 

fasta på, genom att till intervjuobjekten skicka ut de beskrivningar och tolkningar som 

gjorts för att låta de ta ställning till om resultaten stämmer överens med verkligheten.   
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Det andra kriteriet, överförbarhet, handlar om huruvida resultaten från en viss 

undersökning håller i en annan situation eller kontext, dvs. hur pass generaliserbara 

resultaten är. (Merriam 1994). Kriteriet används även i kvantitativ forskning men 

benämns då extern validitet (Lincoln & Guba, 1989). För att säkerställa 

överförbarhetskriteriet har vi i studien försökt att ge utförliga redogörelser och en tät 

beskrivning av den verklighet vi studerat. På så sätt får läsaren själv en möjlighet att 

avgöra vad studiens resultat kan användas i för sammanhang.  

 

Det tredje kriteriet, pålitlighet, handlar om i vilken utsträckning de resultat som 

genereras kan upprepas (Merriam, 1994). Pålitligheten motsvaras i kvantitativa studier 

av reliabilitet (Lincoln & Guba, 1989). För att säkerställa att studien kan genomföras en 

gång till har vi försökt skapa en komplett och detaljerad redogörelse av de faser som 

genomgåtts i forskningsprocessen. Samtidigt har vi i kapitlet varit noggranna med att 

beskriva vad som påverkat de val som gjorts i studien. Vissa val som gjorts beror på de 

föreställningar och de värderingar vi har som inte är densamma för någon annan 

forskare. 

 

Möjligheten att styrka och konfirmera är det fjärde och sista kriteriet som används för 

att säkerställa studiens trovärdighet. I kvantitativa studier motsvaras detta av 

objektivitet. Kriteriet innebär att forskaren, trots medvetenhet om att det inte går att få 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att personliga 

värderingar och föreställningar ej påverkar utförandet eller slutsatserna av 

undersökningen. (Lincoln & Guba, 1989). I och med att vi befinner oss i den verklighet 

vi studerat, finns risken att vi inte är helt objektiva. Det skulle kunna vara så att vi 

omedvetet har vissa värderingar och föreställningar kring det vi studerat och att detta 

påverkat vår studie, vilket stöds av det ovannämnda aktörssynsättet.  
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4. Teori 

I nedanstående avsnitt presenteras de teorier vi tänkt använda oss av för att analysera 

det insamlade materialet. Först presenteras de sätt på vilket en strategi kan utnyttjas i 

en organisation och hur styrning av verksamheten kan ske. Därefter kommer olika 

motivationsteorier tas upp som sedan mynnar ut i en presentation av olika typer av 

belöningar. Avslutningsvis ges en sammanfattning över de teorier som använts. 

 

4.1 Strategi  

En strategi har i uppgift att beskriva den riktning i vilken företaget ska sträva för att 

lyckas nå de uppsatta målen. Den utformade strategin bör ha sin utgångspunkt i 

företagets kärnkompetenser och ska fungera som ett hjälpmedel genom att skapa 

begränsningar för de anställda så att de fokuserar på rätt saker. (Anthony & 

Govindarajan, 2007) Många företag använder sig av en strategikarta som på en sida 

beskriver företagets strategi på ett visuellt sätt (Kaplan & Norton, 2004). Den ska 

fungera som ett hjälpmedel i organisationen för att förstå strategin på ett 

sammanhängande, integrerat och systematiskt sätt (Kaplan & Norton, 2001). De företag 

som använder sig av en strategikarta ska anpassa denna till sin uppsättning av 

strategiska mål. (Kaplan & Norton, 2004) Ovanstående diskussion kring strategikartan 

är inte utformat för en specifik typ av verksamhet utan gäller för alla organisationer.  

 

Strategier kan finnas på olika nivåer i en organisation, dels kan det finnas en 

övergripande strategi som gäller för hela organisationen och dels kan de olika enheterna 

inom organisationen ha en egen strategi. Viktigt är dock att de olika strategierna inom 

organisationen är samstämmiga. (Anthony & Govindarajan, 2007) Nilsson & Rapp 

(2005) benämner detta strategisk kongruens. De tar upp begreppet i kontexten för ett 

privat tillverkande företag och menar att strategisk kongruens innebär att strategierna på 

olika nivåer i organisationen är förenliga med varandra, med strategin på varje 

organisatorisk nivå och med de övergripande strategiska målen. (Nilsson & Rapp, 2005) 

Det är därför viktigt att organisationen omsätter den övergipande strategin i mer 

konkreta mål för respektive nivå. Ju längre ner i organisationen man rör sig desto mer 

preciserade bör de övergripande formuleringarna bli. (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 

2006) Även Johnson, Scholes & Whittington (2005) pekar på vikten av att de 
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övergripande strategierna och målen formuleras till mer detaljerade mål för avdelningar 

längre ner i organisationen. 

 

Rainey (1991) menar att strategiarbetet fungerar annorlunda för offentliga 

organisationer, vilket beror på de krav och begränsningar som där finns. Det leder till att 

det även finns begränsningar kring hur strategin kan utformas. (Rainey, 1991) 

Regeringen sponsrar den offentliga sektorn med skattebetalarnas pengar, varför de i hög 

grad reglerar offentliga organisationer (Boyne & Walker, 2004). Detta kan påverka 

innehållet i strategin, menar Boyne & Walker (2004).  

 

En strategi måste, i alla organisationer, enligt Bryson (1988), klara flera kriterier för att 

vara effektiv. Den måste vara tekniskt genomförbar, accepteras av viktiga aktörer och 

måste överensstämma med organisationens filosofi och kärnvärden. (Bryson, 1988) 

Strategin kan enligt Anthony & Govindarajan (2007) utgöra en utgångspunkt för 

cheferna vid utformningen av det styrsystem som används i organisationen.  

4.2 Styrning 

Styrningens uppgift är att informera de anställda om vad de kan göra för att bidra till att 

organisationens mål uppnås. Genom att använda styrsystem ökar således sannolikheten 

för att organisationens mål uppnås. (Merchant & Van der Stede, 2007) Merchant & Van 

der Stede (2007) menar att styrningen i offentliga organisationer i vissa fall skiljer sig 

från privata organisationer, vilket grundar sig i organisationernas skilda särdrag. 

Författarna menar dock att organisationerna även har många saker gemensamt, såsom 

att de har chefer som utvecklar mål och strategier. Nedan kommer först att presenteras 

den styrning som främst används i offentliga verksamheter och därefter presenteras den 

styrning som är tillämpbar i de flesta organisationer. 

4.2.1 Styrning i offentlig verksamhet 

Styrning i offentlig verksamhet kan innefatta vissa begränsningar, vilka beror på dess 

finansiering och dess begränsade budget. (Fottler, 1981) Nedan kommer den offentliga 

styrningens särdrag att beskrivas. Därefter presenteras målstyrning och slutligen 

akademins särdrag, som kan ligga till grund för styrningen i dessa organisationer. 
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Offentliga styrningens särdrag 

Fottler (1981) skriver i sin artikel ”Is management really generic” att de institutionella 

skillnader som finns mellan privata och offentliga organisationer har en inverkan på hur 

styrningen bör ske i respektive organisation. Fottler (1981) menar att det inte går att 

styra på samma sätt och menar att den största orsaken till detta är att organisationerna 

stöds av olika delar i samhället med olika mål för verksamheten. Offentliga 

organisationer, såsom universitet, finansierar främst sin service med hjälp av 

skattepengar och är därför beroende av den budget som bestäms av regeringen. Därmed 

är offentliga organisationer i hög grad beroende av de politiska beslut som fattas. 

(Fottler, 1981) Fottler (1981) menar att samhället ställer höga krav på offentliga 

organisationer och ser deras uppgift som viktiga för samhället, vilket leder till att 

regeringen skarpt övervakar de aktiviteter som utförs. Även i rapporten skriven av 

Akademin för ekonomistyrning i staten (2005) presenteras det att offentliga 

organisationer har en förpliktelse mot samhället som de måste fullgöra på ett bra sätt, 

vilket har sin grund i att medborgarna ska få valuta för de pengar de betalar i skatt. 

(Akademin för ekonomistyrning i staten, 2005)  

 

Cheferna i offentliga organisationer har tack vare lagstiftningen, den hårda övervakning 

som sker och den byråkrati som finns en liten möjlighet att motivera sina anställda med 

hjälp av monetära belöningar. De flesta anställda i offentliga organisationer anser att 

monetära belöningar inte är så viktigt och de har även låga förväntningar om att höga 

prestationer kommer att belönas. (Fottler, 1981) 

 

En styrform som grundar sig i mål och som enligt Pihlgren & Svensson (1989) har blivit 

allt vanligare i offentliga organisationer är målstyrning, vilket beskrivs nedan. 

Målstyrning 

Målstyrning innebär att organisationens ledning anger vilka mål som medarbetaren har i 

uppgift att uppfylla men denne har sedan frihet att själv välja hur den ska gå tillväga för 

att uppnå dessa. Denna målformuleringsprocess bör ske i dialog mellan medarbetaren 

och dennes närmaste chef. Tillsammans ska de formulera konkreta mål som 

medarbetaren, under en bestämd tidsperiod, ska arbeta för att uppnå. De formulerade 

målen bör avse vissa viktiga områden men behöver inte täcka hela medarbetarens 

ansvarsområde. När den bestämda tidsperioden löpt ut bör uppföljning ske, där man 
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följer upp i vilken mån målen har uppnåtts. Viktiga element för en lyckad målstyrning 

är således att målen klargörs, att målen följs upp och att hela processen sker i dialog 

mellan chef och anställd. (Pihlgren & Svensson, 1989) En förutsättning för att 

målstyrning ska fungera är att det finns en vilja och förmåga att formulera tydliga mål 

och att följa upp dessa (Svensson, 1997). Ovan har beskrivits allmänt kring styrning i 

offentliga organisationer och specifikt förklarats målstyrning. I och med att vår studie 

genomförs på ett universitet följer nedan en beskrivning av vad som kännetecknar 

akademin. 

Akademins särdrag 

Haake (2004) tar i sin avhandling ”ledarskapande i akademin” upp att målen inte sällan 

är oklara och icke-mätbara och att det ofta råder osäkerhet inom akademin kring vilka 

mål som gäller för verksamheten. Samtidigt är ofta makt- och ansvarsfördelningen 

diffus. Haake (2004) belyser även att det inom akademin finns en akademisk kultur som 

i vissa avseenden skiljer sig från kulturen i andra organisationer. Den traditionella 

akademiska kulturen präglas i hög utsträckning av kollegialitet, professionalism och 

akademisk frihet. (Haake, 2004)  

 

Ett kollegium är en grupp personer som tillsammans handlägger en uppgift. Inom 

akademin utgörs kollegiet av personer som har avlagt en doktorsexamen eller liknande. 

Kollegialitet handlar således om att denna grupp gemensamt ska fatta beslut och att alla 

ska ha möjligheten att påverka dessa. (Haake, 2004) 

 

Akademin påpekas även präglas av professionalism. Det är bland annat medlemmar 

med lång eftergymnasial utbildning, kontroll över för yrket relevant forskning, det 

omgivande samhällets sanktioner och gemensam organisering som utmärker en 

professionell organisation. De professionella yrkesgrupper som finns inom akademin, 

t.ex. disciplinspecialiserade lärare och forskare är i hög grad självstyrande med stor 

individuell frihet och förenas genom de interna normerna som de har gemensamt. 

(Haake, 2004) 

 

Den akademiska världen kännetecknas i hög grad av valfrihet, initiativ, innovationer, 

kritiserande, variation, självbestämmande och autonomi (Clark, 1983). Detta benämns 
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ofta akademisk frihet, vars definition egentligen är rätten att fritt forska och undervisa 

inom sitt ämne, utan begränsningar (Degerblad & Hägglund, 2001).  

 

HRM i offentlig sektor kännetecknas bland annat av plattare ledningsstrukturer och 

decentraliserade organisationer. (Brown, 2004) Enligt Marcusson (2005) ska styrningen 

inom universitetet ske av forskarna och lärarna, vilka är de inom organisationen som har 

legitimitet. Haake (2004) menar att individer inom den akademiska världen ofta är 

individualistiska, självständiga och autonoma. Haikola (2000) menar att den starka 

individualismen och tillhörigheten till en profession gör att individer inom akademin 

inte behöver bli stimulerade av ledningen i form av beröm och uppmuntran som på de 

flesta andra arbetsplatser. De flesta i den akademiska världen anser att arbetet i sig utgör 

belöning nog (Haikola, 2000). 

4.2.2 Styrning i allmän kontext 

Merchant & Van der Stede (2007) menar att det finns fyra olika sätt att styra en 

verksamhet, vilka är resultatstyrning, handlingsstyrning, medarbetarstyrning och 

kulturell styrning. De menar att dessa styrsätt främst används i privata organisationer, 

men antyder inte att dessa inte kan tillämpas i offentliga organisationer, varför vi väljer 

att ha med dessa i denna studie. De olika styrsätten används för att få den anställde att 

agera i organisationens bästa intresse och bör användas som komplement till varandra. 

(Merchant & Van der Stede, 2007) 

Resultatstyrning (results control)  

Resultatstyrning handlar om att belöna anställda för att de genererar bra resultat. 

Belöningarna ges till de mest talangfulla och hårdast arbetande anställda. I och med att 

resultatet kopplas till belöning ger det information till de anställda om vilka 

resultatområden som prioriteras och får dem att prestera för att nå upp till de mål som 

organisationen har. Resultatstyrning påverkar handlingar genom att de anställda blir 

medvetna om de konsekvenser olika handlingar får. De anställda har själv möjlighet att 

välja vilka åtgärder som ska göras och har en handlingsfrihet att själv välja de 

handlingar som de tror leder till det bästa resultatet. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

 

Resultatstyrning är endast en effektiv styrform när organisationen kan bestämma vilka 

resultat som är önskvärda, när den anställde kan påverka önskvärt resultat och resultatet 
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kan mätas med tillförlitlighet. För att mäta resultatet används mått, som, om de 

framkallar önskvärda beteenden är att anses som bra styrmått. (Merchant & Van der 

Stede, 2007) 

Handlingsstyrning (action control) 

Handlingsstyrning är den mest direkta formen av styrning och handlar om att försäkra 

sig om att de anställda utför särskilda handlingar som gynnar organisationen. Det 

handlar därmed också om att se till att den anställde inte utför handlingar som 

missgynnar organisationen. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

 

Handlingsstyrning kan ta olika former, bland annat att göra de anställda ansvariga för de 

handlingar de utför. För detta krävs att de handlingar som är accepterade och ej 

accepterade definieras och kommuniceras ut till de anställda. De önskvärda 

handlingarna kan kommuniceras till de anställda administrativt eller socialt. Det 

administrativa sättet att kommunicera kan vara genom arbetsregler, policys mm. Det 

sociala sättet att kommunicera kan vara ansikte mot ansikte i möten eller privat. Ibland 

kommuniceras inte de önskade handlingarna alls utan det är upp till de anställdas 

professionella omdöme att agera på rätt sätt. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

Medarbetarstyrning (personnel control) 

Medarbetarstyrning bygger på människans naturliga tendenser att styra och motivera sig 

själva. Denna styrform ska uppnå något av de tre huvudsakliga syften som följer. Det 

första syftet med medarbetarstyrning handlar om att klargöra förväntningar, vilka ska 

hjälpa de anställda att förstå vad organisationen vill. Medarbetarstyrningens andra syfte 

är att skapa resurser och se till att de anställda har de rätta förmågorna för att kunna göra 

ett bra arbete. Det tredje syftet är att medarbetarstyrningen ska öka sannolikheten att 

varje anställd vill ägna sig åt självstyrning. Självstyrning är den naturligt förekommande 

kraft som driver de flesta anställda till att vilja göra ett bra arbete, att vara naturligt 

engagerad i organisationens mål. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

 

Medarbetarstyrning kan implementeras på flera sätt varav ett sätt är genom utformande 

av arbetsuppgifter och tillhandahållande av nödvändiga resurser som handlar om att se 

till att arbetet är utformat på ett sådant sätt att det tillåter motiverade och kvalificerade 

anställda en hög sannolikhet för framgång. Behovet av resurser är ytterst specifikt för 
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varje tjänst men det kan handla om saker såsom information, utrustning, material, 

personalstöd, hjälpmedel vid beslut, eller frihet från avbrott. (Merchant & Van der 

Stede, 2007) 

Kulturell styrning (cultural control) 

Den kulturella styrningen är utformad för att uppmuntra ömsesidig övervakning, vilket 

är en kraftfull form av grupptryck på individer som avviker från gruppnormer och 

värderingar. Denna styrform är effektiv när medlemmar i en grupp har känslomässiga 

band till varandra. Kulturer bygger på delade traditioner, normer, tilltro, värderingar, 

ideologier, attityder och sätt att bete sig. De kulturella normerna är konkretiserade i 

skrivna och oskrivna regler som styr de anställdas beteenden. (Merchant & Van der 

Stede, 2007) 

 

Chefer försöker skapa och forma organisationskulturer på olika sätt. Ett sätt för att 

skapa kulturer och således effektivisera kulturell styrning är genom uppförandekoder. 

Uppförandekoder innebär olika skriftliga dokument som bidrar med breda, generella 

uttalande av organisationens värderingar, och sätten på vilket ledningen vill att 

organisationen ska fungera. Dessa skriftliga dokument är till för att de anställda ska veta 

vilka beteenden som är förväntade även när det saknas specifika regler eller principer. 

(Merchant & Van der Stede, 2007) 

Problem med styrning 

Om ett företag lyckas styra verksamheten i rätt riktning kan de nå framgång (Merchant 

& Van der Stede, 2007). Däremot kan dålig styrning enligt Merchant & Van der Stede 

(2007) leda till problem. Ett av de problem som kan uppstå är att anställda kan känna 

osäkerhet inför sina uppgifter för att de inte vet vad ska göra och inte heller förstår vad 

organisationen kräver av dem. Detta gör att de inte agerar som organisationen vill. Ett 

annat problem som kan uppstå är att de anställda, trots att de förstår vad som förväntas 

av dem, inte känner sig motiverade att utföra uppdraget. (Merchant & Van der Stede, 

2007) Detta betyder att organisationen måste skapa tillräckliga incitament för att de 

anställda ska arbeta och göra ett bra jobb (Boxall & Purcell, 2008). Nedan följer ett 

avsnitt om motivation, där olika motivationsfaktorer tas upp som är tillämpbara för 

individer i alla typer av organisationer. 



4. Teori 

26 

 

4.3 Motivation 

Motivation kan definieras på olika sätt vilket, av Steers, Mowday & Shapiro (2004), 

diskuteras i artikeln ”The future of work motivation theory”. Författarna tar i artikeln 

upp Vrooms definition av begreppet som innebär att motivation anses vara en process 

som styr människors val, bland alternativa former av frivilliga aktiviteter. Även en 

definition av Campbell och Pritchard belyses i artikeln. De menar att motivation har att 

göra med en uppsättning av beroende/oberoende föränderliga relationer som förklarat 

riktningen, storleken och ihållandet av en individs beteende. Ovannämnda och andra 

definitioner har några gemensamma nämnare. De är alla i huvudsak inriktade på 

faktorer eller händelser som stimulerar, binder och bibehåller mänskliga beteenden över 

tiden. (Steers, Mowday & Shapiro, 2004) 

4.3.1 Förväntansteori 

Förväntansteorin skapad av Vroom under 1960-talet har sin utgångspunkt i de kognitiva 

beteendeteorierna. De kognitiva teorierna innehåller element av det hedonesiska 

synsättet. Enligt dessa teorier kommer människan i varje situation att välja det 

handlingsalternativ som resulterar i maximal tillfredsställelse alternativt minimal skada. 

(Vroom, 1964) 

 

Vrooms förväntansteorin baseras på förutsättningar om att individer gör medvetna och 

rationella val när det gäller sitt arbetsbeteende. När ett val görs kommer individen 

förvänta sig att någonting kommer att hända. De väljer att utföra sitt jobb effektivt för 

att de förväntar sig att det kommer leda till arbetsrelaterade belöningar. En förväntan 

definieras som sannolikheten för att en viss handling kommer att följas av ett visst 

utfall. Om sannolikheten är hög att handlingen kommer att följas av ett visst utfall 

kommer individen att anstränga sig maximalt för att utföra handlingen. Detta kan 

kopplas till belöningar, om sannolikheten är hög att belöning utgår efter utförandet av 

en viss handling kommer individen att anstränga sig maximalt. Om sannolikheten 

däremot är låg att belöning utgår efter utförandet av en viss handling kommer individen 

lägga mindre energi på denna. (Vroom, 1964) 

Baskrav för att arbeta 

Vroom (1995) tar upp att det finns fem olika anledningar som påverkar att människor 

över huvudtaget arbetar. Anledningarna är olika viktiga för olika individer men har på 
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ett eller annat sätt alla en påverkan på arbetsmotivationen (Vroom, 1995). Dessa skäl 

menar Vroom (1995) är baskraven för att arbeta, vilka beskrivs nedan. 

 

Att få finansiell ersättning innefattar att få såväl pengar som annan form av ersättning, 

vilket innebär att t.ex. pensionsförsäkringar ingår. Den finansiella ersättningen är ett 

baskrav oavsett hur bra man har det. (Vroom, 1995) 

 

Att få tilldelat inspirerande uppgifter innebär att människan behöver sättas i miljöer där 

de utmanas och kan stimuleras till att genomföra det som ska göras. Människan nöjer 

sig inte med att vara lat och att smita undan för att göra så lite som möjligt. (Vroom, 

1995) 

 

Att få vara med och skapa service och tjänster handlar om att vara en del av 

organisationer som skapar något som samhället kan få ta del av. Det är även viktigt att 

känna att man är en viktig del i helheten i skapandet av servicen och tjänsterna. (Vroom, 

1995) 

 

Att få vara en del av ett socialt nätverk är en viktig del i att inneha ett arbete. Alla 

människor som arbetar innehar olika sociala kontakter och är del av olika sociala 

nätverk. Dessa nätverk som kan komma en till del vid val av arbete styr var man väljer 

att arbeta. (Vroom, 1995) 

 

Att få en social status handlar om att arbeten kopplas samman med en social status som 

den anställde får om den uppnår behovet att synas i samhället. Det som driver 

motivationen är känslan av att man har hittat en plats i samhället som man trivs med. 

(Vroom, 1995) 

Faktorer som påverkar motivationen i arbetet 

Om baskraven blir uppfyllda menar Vroom (1995) att det finns möjlighet att uppnå hög 

motivation. Det finns sex aspekter som påverkar motivationen, vilka presenteras nedan. 

 

Ledning rankas som viktig för att en nöjdhet ska upplevas på arbetsplatsen. Det är av 

vikt att chefer tar hänsyn till de anställdas önskningar. Det leder även till hög motivation 

att de anställda har inflytande i beslutsprocesser. (Vroom, 1995) 



4. Teori 

28 

 

Arbetsgruppen är viktig i och med att interaktionen med arbetsgruppen skapar trivsel. 

Det är även viktigt att man inom arbetsgruppen har liknande tankar och idéer kring hur 

arbetet ska fortlöpa och att man vill utveckla arbetet i samma riktning. En optimalt 

fungerande arbetsgrupp accepterar gruppens medlemmar och ser till att alla gruppens 

medlemmar är delaktiga i arbetet, vilket bygger på att man accepterar att alla är olika 

och agerar utifrån det. (Vroom, 1995) 

 

Arbetsinnehåll åsyftar att det arbete som ska utföras ska sammanfalla med färdigheter 

och möjligheter att utföra en uppgift. Det är även viktigt för anställda att kunna styra 

över de arbetsmetoder som används och över hur snabbt arbetet ska utföras. En anställd 

som inte anser sig kunna göra klart ett arbete som påbörjats kommer påverkas negativt 

av detta. Att bli störd av chefen vid genomförandet av en uppgift anses ha en negavit 

inverkan på motivationen. (Vroom, 1995) 

 

Lön är inte enbart ett baskrav för att vilja arbeta utan har även en påverkan på hur nöjd 

man är på arbetet. Det är av stor betydelse att man känner att man får rätt betalning i 

förhållande till den arbetsinsats man tar sig an. (Vroom, 1995) 

 

Möjligheter att avancera innefattar att man har möjlighet att ta sig an nya utvecklande 

uppdrag som gör att man får mer möjlighet att påverka sitt arbete. Utmanande 

arbetsuppgifter har en stor påverkan på motivationen. Om de anställda presterar bra 

kommer detta att synas, vilket kan leda till vidare avancemang. (Vroom, 1995) 

 

Arbetstid påverkar motivationen på så sätt att om man har flexibel arbetstid och 

möjlighet att anpassa arbetet till övriga sociala aktiviteter leder detta till en ökad 

motivation. (Vroom, 1995) 

4.3.2 Rättviseteorin 

Enligt rättviseteorin jämför sig anställda med andra när det gäller vad man för med sig 

in i arbetet (kompetenser, erfarenhet, utbildning osv.) och vad man får ut av det 

(lönenivåer, löneförhöjningar, uppskattning). Anställda uppfattar vad de själva får ut ur 

en jobbsituation i relation till vad de satsar i det och jämför detta förhållande med hur 

förhållandet ser ut för kollegorna. Om de uppfattar att förhållandet är lika som för de 

kollegor de jämför sig med, sägs ett tillstånd av jämvikt råda, de uppfattar sin situation 
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som rättvis. När förhållandet inte ses som jämlikt, uppfattar de spänningar kring 

rättvisan. När de ser sig själva som underbelönade skapar spänningen ilska och när de 

ser sig som överbelönade skapar spänningen skuldkänslor. Detta negativa tillstånd av 

spänning bidrar till motivation att göra någonting åt det. (Robbins, 2009) 

 

För att uppnå jämvikt är det inte bara betalningar som räknas utan det kan även röra sig 

om andra typer av belöningar. Det har t.ex. visat sig att ett användande av jobbtitlar med 

hög status såväl som stora kontor kan fungera som avkastning för de anställda i 

jämviktsekvationen. (Robbins, 2009) Nedan följer ett avsnitt om olika typer av 

belöningar och deras syfte. 

4.4 Belöning 

När en organisation har utvärderat verksamheten kan denna utvärdering ibland leda till 

belöning. Belöningars främsta syfte är att stimulera och motivera medarbetarna i en 

organisation till att utvecklas. De är även ett sätt för organisationen att ge medarbetaren 

något i utbyte mot det arbete de utfört. Om organisationen har ett väl fungerande 

belöningssystem reflekteras det i motiverade, positiva och produktiva anställda. Är 

belöningssystemet dåligt eller i värsta fall obefintligt kan det få motsatt effekt. 

(Lindmark & Önnevik, 2006) Lindmark & Önnevik (2006) beskriver ej belöningar som 

tillämpbar enbart i privata eller offentliga organisationer utan har en mer allmän 

hållning till begreppet. Belöningar kan enligt Lindmark & Önnevik (2006) delas in i tre 

olika grupper, vilka kommer att beskrivas nedan.  

4.4.1 Monetära belöningar 

Den vanligaste belöningen i en organisation är lön och pengar, dvs. monetära 

belöningar (Lindmark & Önnevik, 2006). Pengar är en viktig form av belöning som ofta 

är kopplad till prestation (Merchant & Van der Stede, 2007). Organisationer ger 

individerna pengar som i utbyte utför ett arbete, vilket utgör grunden för den anställdes 

och organisationens fortlevnad. Ett monetärt belöningssystem kan se ut på många olika 

sätt men det absolut vanligaste är att den anställde får en bestämd lön som betalas ut 

varje månad. (Lindmark & Önnevik, 2006) Ibland sker det en löneökning, som ofta 

utgör endast en liten del av den anställdes lön men som har ett bestående värde eftersom 

det inte är en betalning som sker bara en gång. Den kan med andra ord ses som 

långvarig då anställdas löner sällan reduceras. (Merchant & Van der Stede, 2007) Andra 
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exempel på monetära belöningar kan vara övertidsersättning, bonus och 

avgångsvederlag (Lindmark & Önnevik, 2006). Det är korrekt att påstå att människor 

värderar pengar, dock är monetära belöningar inte det enda som värderas. Ofta har icke-

monetära belöningar en större inverkan på de anställda i organisationen. (Merchant & 

Van der Stede, 2007) Denna form av belöning kommer att beskrivas nedan. 

4.4.2 Icke-monetära belöningar 

Utöver de monetära belöningarna finns det en mängd andra icke-monetära förmåner 

som även de kan utgöra delar i ett belöningssystem (Frank, Fredholm & Johansson, 

2003). De icke-monetära belöningarna kan anta formen av t.ex. en bättre titel, ett större 

kontor, semester, en dator eller friskvårdsbidrag. Dessa typer av belöningar kallas 

förmåner och användandet av dessa styrs i stor utsträckning av hur de beskattas. 

Belöningar blir mindre intressanta i organisationer om organisationen och de anställda 

ska betala mycket i skatt. (Lindmark & Önnevik, 2006) En form av belöning som 

definitivt är skattefri är de psykosociala belöningarna som beskrivs nedan. 

4.4.3 Psykosociala belöningar 

Känslan av att ha lyckats med någonting och få uppskattning för detta är en form av 

belöning som uppskattas av de allra flesta och brukar benämnas psykosociala 

belöningar. Det är viktigt att organisationen ser till att tillgodose även denna typ av 

behov. (Lindmark & Önnevik, 2006) De psykosociala belöningarna kan delas in i två 

grupper; psykologiska och sociologiska belöningar, vilka kommer att beskrivas nedan. 

 

De psykologiska belöningarna kan individen själv frammana genom ett gott 

självförtroende och en bra självinsikt. Självförtroendet kan skapas genom att individen 

når framgång i sina prestationer. Om självförtroendet finns där vågar individen i större 

utsträckning prova på nya saker, vilket leder till att individen utvecklas. En god 

självinsikt handlar om att förstå sig själv och om att skapa förståelse för hur man 

reagerar i t.ex. stressade situationer. Ett bra belöningssystem bygger upp de anställdas 

självförtroende och självinsikt. Ett sätt att stimulera dessa faktorer kan vara chefens 

arbete med beröm, feedback och återkoppling på prestationer. Ett annat sätt kan vara att 

skapa en miljö där det är tillåtet att misslyckas och där bra prestationer 

uppmärksammas. (Lindmark & Önnevik, 2006)  
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De sociologiska belöningarna är kopplade till grupptillhörighet och delaktighet i det 

arbete gruppen utför. De sociala belöningarna kan handla om att bli sedd och känna 

gemenskap i den grupp man verkar. Organisationen har här i uppgift att skapa en miljö 

där arbetsgrupperna kan klara uppgifterna och umgås på ett bra sätt. (Lindmark & 

Önnevik, 2006) 

 

Slutligen menar Frank, Fredholm & Johansson (2003) att ett belöningssystem utgör ett 

effektivt styrinstrument och att ett bra belöningssystem med en hög motivationseffekt 

kommer att ha en hög positiv effekt på den anställdes prestationer. Om 

belöningssystemet är rätt utformat kan det i stor utsträckning bidra till organisationens 

effektivitet och ge konkurrensfördelar. (Frank, Fredholm & Johansson, 2003) 

4.5 Teorisammanfattning 

Utifrån syftet med studien har teorier valts som ska stödja analysen av insamlat 

datamaterial. Organisationer har ofta en strategi, som är till för att beskriva i vilken 

riktning företaget ska sträva. Strategin kan visualiseras genom en strategikarta som ska 

hjälpa de anställda att förstå strategin. Strategin kan finnas på olika nivåer, vilka ska 

vara samstämmiga för att strategisk kongruens ska uppnås. Trots att Nilsson & Rapp 

(2005) använder begreppet strategisk kongruens i ett tillverkande företag väljer vi att 

tillämpa detta begrepp i en akademisk kontext. Detta då vi ser att det på universitetet 

finns institutioner som kan ha olika strategier som bör vara överensstämmande med den 

övergripande strategin. Den utformade strategin utgör grunden för det styrsystem som 

används i organisationen. Styrning har i uppgift att klargöra för de anställda hur de kan 

bidra till att organisationens mål uppnås. Styrsystem kan anta flera former, vilka vi delat 

upp i offentlig och allmän styrning. Styrning i offentliga verksamheter påverkas av 

sektorns begräsningar rörande finansiering och handlingsfrihet. En styrform som blivit 

allt vanligare i offentliga organisationer är målstyrning, som innebär att ledningen 

tillsammans med den anställde sätter upp mål som denne på valfritt sätt har att uppnå. 

Även inom akademin används målstyrning som en del i styrsystemet. Styrningen i 

akademin kan skilja sig från övriga organisationer i och med dess specifika kultur som 

präglas av bl.a. kollegialitet, professionalism och akademisk frihet. Det finns fyra 

allmänna styrformer att tillämpa; resultat-, handlings-, medarbetar- och kulturell 

styrning. Dessa styrsätt kan fungera i offentliga organisationer, varför vi väljer att 

belysa dessa i studien. När det gäller utformning av styrsystem är det viktigt att skapa 
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tillräckliga incitament för att de anställda ska arbeta och göra ett bra jobb. Vad som är 

ett bra incitament och vad som motiverar är individuellt. Motivation är en process som 

styr människor i deras val. Enligt förväntansteorin gör individen medvetna och 

rationella val på arbetet och presterar bättre när de förväntar sig att få en belöning. 

Något som är av betydelse är att det råder rättvisa mellan medarbetare när gäller vad 

man för med sig in i arbetet och vad man får ut av det, enligt rättviseteorin. Det är 

således viktigt att belöningen är rättvis i förhållande till den arbetsinsats som gjorts och 

gentemot kollegor. Belöningarna kan anta tre former som kan vara av monetär, icke-

monetär eller psykosocial karaktär. Det är oftast de icke-monetära belöningarna som har 

störst inverkan på de anställda. 
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5. Empiri 

I nedanstående avsnitt kommer det material som samlats in att presenteras.  

 

Vid utformandet av empirin har vi använt genomförda intervjuer och material inhämtat 

från Linköpings Universitetets hemsida samt den medarbetarundersökning som 

genomförts på Linköpings Universitetet under 2010. Resultaten i 

medarbetarundersökningen gäller alla fakulteter, varför det inte är möjligt att uttala sig 

om hur resultaten ser ut vid en enskild fakultet. Vi är medvetna om detta men tror ändå 

att den visar hur det är att arbeta vid Linköpings Universitet och därmed den filosofiska 

fakulteten. När det gäller intervjuerna har vi utgått från intervjuer med 15 personer, 

varav nio personer är anställda och sex personer är chefer. Cheferna arbetar som 

avdelningsansvariga eller motsvarande på respektive institution. De agerar ej chef på 

heltid utan endast till en mindre andel, resterande del innehar de liknande 

arbetsuppgifter som de anställda. Majoriteten av de anställda har en tjänst som 

universitetslektor, dock med olika fördelning när det gäller forskning och undervisning. 

Då intervjupersonerna liksom institutionerna är anonyma kommer cheferna att 

benämnas namn med begynnelsebokstav A-F och de anställda att benämnas namn som 

med begynnelsebokstav R-Z. Notera att namnen är påhittade och att det inte går att 

härleda respondenternas kön utifrån namnen. Eftersom vi utgått från semistrukturerade 

intervjuer har inte samma frågor ställts till samtliga respondenter, varför inte alla 

respondenter omnämns vid presentation av respektive fråga. Resultaten från 

intervjuerna presenteras under respektive avsnitt nedan. 

5.1 Strategi  

Linköpings Universitet har genomför ett omfattande strategiarbete under de fyra senaste 

åren, vilket har skett på samtliga delar av universitetet. Det har satsats på att strategin 

ska få stöd i organisationen och att strategin ska diskuteras. För att tydliggöra detta ha 

rektorn tre gånger själv gästat alla enheter och institutioner för att skapa diskussioner 

kring strategin. För att förklara och nå ut med strategin har Linköpings Universitet valt 

att utforma en strategikarta (se bilaga C). (Linköpings Universitet, 2011c) Strategikartan 

innehåller Linköpings Universitets strategiska mål som ledningen använder för att leva 

upp till sin vision. Målen är organiserade i tänkta orsak- och verkansamband som 
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redogör för hur målen är sammanlänkade. (Linköpings Universitet, 2011d).  

Strategikartan är indelad i fyra delar, det handlar om att visa excellens, ta ansvar, bygga 

styrka och skapa effektivitet (LIUs strategikarta, 2006). Slutligen används strategikartan 

av ledningen som ett verktyg för att kommunicera strategin på universitetet och till 

intressenter i samhället (Linköpings Universitet, 2011d). Linköpings Universitet ser sina 

intressenter som de som de dels enligt lagar och förordningar ska rapportera till och dels 

sina bidrags- och uppdragsgivare (Linköpings Universitet, 2009a).  

Strategikartan måste översättas 

Vid intervjuerna framkom att de flesta chefer anser att universitetets strategikarta inte 

används i det dagliga arbetet. Ceasar menar dock att den brukar användas då och då för 

att den är bra och uttrycker att ”den är mer som en referenspunkt i arbetet”. Ceasar och 

Bertil anser att den kan användas som diskussionsunderlag för hur arbetet fungerar och 

åt vilket håll man strävar åt. Evert kan se att strategikartan har en funktion för 

universitetet som helhet och att det är relevant med någon slags karta för de som jobbar 

med universitetets strategiska planering. Dock menar Evert att det finns varningar kring 

strategikartan, och uttrycker: ”det blir väldigt mycket positiva värdeord i största 

allmänhet och det kan vara svårt att direkt se vad det här innebär konkret”. Denna åsikt, 

att det är svårt att direkt applicera strategin på avdelningarna, är en uppfattning som 

delas med Asta och Bertil. Bertil riktar kritik mot användandet av strategikartan och kan 

se problem med den och anser att den måste översättas till vad avdelningen sysslar med 

för att kunna appliceras i verksamheten. Även för Didrik handlar det om att försöka 

hitta former att göra strategikartan meningsfull i deras arbete. Fredrika påpekar att det är 

svårt att veta hur strategikartan ska användas i och med att den är självklar. Fredrika 

anser dock att det är viktigt att komma ihåg aspekterna på strategikartan och uttrycker 

ändå: ”det är ju ingenting som man använder på något sätt utan det sitter ju i 

ryggmärgen”.  

 

De flesta anställda är medvetna om att universitetet har en strategikarta att arbeta efter. 

Zac menar att han har sett kartan medan Vera erkänner att hon är dåligt insatt i den. 

Trots de flesta anställdas medvetenhet har de dock svårt att se hur den kommer till 

uttryck och används. Xavier uttrycker det som att den är på för hög nivå och att den 

därför är som han uttrycker det: ”lite svår att få grepp om”. Sigurd anser ändå att 
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strategikartan troligtvis har haft en viss betydelse eftersom den har lyft upp vissa ämnen 

till diskussion. 

Diskussion i olika omfattning 

Vid intervjuerna togs frågan upp kring om universitetets strategier och mål diskuteras 

på avdelningen och frågan ledde till spridda svar bland cheferna. Ceasar menar att dessa 

inte tas upp utan att det som tas upp istället är mål och strategier som är ”mer 

verksamhetsnära”. Fredrika anser inte att det sker några diskussioner kring 

strategikartan som sådan. Däremot diskuteras de konkreta frågorna som tas upp på 

strategikartan, som hon säger handlar om ”hur ska vi bli bättre, hur ska vi bli mer 

excellenta, hur ska vi publicera oss bättre, hur ska vi ta in mer pengar osv.”. Asta 

däremot anser att de tar upp universitetets mål och strategier på avdelningen. Detta 

menar hon sker på möten på avdelningsnivå och dessa möten genomförs när det finns 

något att ta upp. Asta påtalar även att avdelningscheferna har möten på mer regelbunden 

basis där universitets mål och strategier diskuteras. Hon påpekar dock att det inte är 

alltför ofta som hon känner igen sig i dessa övergripande mål och strategier. Även Bertil 

menar att de tar upp mål och strategier på avdelningen men att de samtidigt vet vad 

universitetets uppgift är och att de har översatt strategikartan för att passa i 

verksamheten. 

 

Merparten av de anställda anser att det sker diskussioner om universitetets strategier och 

mål på avdelningen. Det skiljer sig dock i vilka sammanhang diskussionerna sker. 

Yngve menar att de regelbundet har möten, där de viktigaste frågorna kring strategierna 

tas upp. Rosita och Xavier anser däremot att det främst är vid medarbetarsamtalen som 

man knyter an till strategierna och den används då som underlag för diskussionerna. 

Sigurd berättar att strategin diskuteras mycket, dock i relation till arbetet på den egna 

avdelningen och uttrycker: 

 

”Vi diskuterar strategi i relation till vad vi gör här. Det gör vi men kanske 

skulle jag inte säga att den här strategikartan precis så som den ser ut har 

varit uppe och diskuterats.”  

 

Ulla påvisar att även dem diskuterar på avdelningen och att det görs utifrån de direktiv 

som kommer uppifrån kring vad som ska diskuteras. Vera påpekar att strategierna 
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främst tas upp på medarbetarundersökningen och uppfattar själv kring strategierna att 

”det diskuteras väldigt lite”. Även Tore menar att det finns frågor som berör strategin i 

medarbetarundersökningen och påvisar att strategierna annars dyker upp lite då och då 

medan Zac anser att diskussioner på avdelningen inte är vanligt utan uttrycker att: ”Det 

är något som förs på tal när det är högtidstal”. 

Institutionens strategi är outtalad  

Utifrån universitetets övergripande strategi tog vi under intervjuerna upp frågor kring 

om institutionerna har några egna strategier att arbeta mot. Chefen Didrik menar att de 

på institutionsnivå utgår från den övergripande strategin för hela universitetet för att 

sedan utforma en strategisk plan för den enskilda institutionen. Bertil menar att 

institutionen har egna strategier som de arbetar med och att dessa överensstämmer med 

strategikartan. Evert och Fredrika ser inte att de har en egen strategi på institutionsnivå 

som kan jämställas med den övergripande strategin för hela universitetet. Evert 

framhåller att de arbetar för att lösa de uppgifter som de blir ålagda på ett så bra sätt 

som möjligt. Fredrika uttrycker att ”strategin är att vi ska bli så framgångsrika som 

möjligt och ha det så bra som möjligt”. Fredrika påpekar också att de anställda är 

medvetna om vad det är institutionen strävar mot.  

 

Vid intervjuer med de anställda framkom att de flesta är eniga om att det finns strategier 

för den enskilde institutionen. Dock har de svårt att sätta ord på hur den kommer till 

uttryck. Tore och Zac menar att strategin är kopplad till de övergripande målen på 

strategikartan och att det har utformats policys utifrån dessa som passar i verksamheten. 

Xavier menar att den brukar dyka upp under medarbetarsamtalen och att det går till så 

som han uttrycker det: ”det går från det stora dokumentet till det lite mindre”. Rosita 

menar att deras strategi på institutionen handlar om att rekrytera nya medarbetare för att 

ersätta de som går i pension och därmed är kompetensväxlingar en del av strategin.  

Ett opassande styrtal 

Det finns förutom strategikartan även styrtal (se bilaga D) som är knutna till strategiska 

mål som är till för att göra universitets strategi ännu tydligare.  Några av de styrtal som 

Linköpings Universitet väljer att använda sig för att nå upp till de målsättningar som 

finns är bl.a. vetenskaplig publicering, intäkter av bidrag från utvalda finansiärer i 

relation till fakultetsanslagen, ledarskapsindex och medarbetarindex (LIUs styrtal, 
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2007). Syftet med styrtalen är att se att universitetet strävar mot att hålla rätt kurs när 

strategin ska verkställas. Ett grundantagande i organisationen är att ”Vad som mäts och 

följs upp blir genomfört” och styrtalen skall på så sätt användas för att se till att främja 

de beteenden som eftersträvas. (Linköpings Universitet, 2011d) 

 

Ett mål på universitetets strategikarta är att skapa och sprida internationellt excellenta 

forskningsresultat och ett styrtal kopplat till detta behandlar vetenskapliga publiceringar 

som mäts med ett citeringsindex (LIUs styrtal, 2007). Att just detta styrtal valts i studien 

beror på att vi ser att det är det styrtal som respondenterna kan relatera till i och med att 

de alla någon gång har forskat. Vi ser därmed att det är det styrmått som respondenterna 

kan föra en diskussion om. 

 

Cheferna Asta, Bertil, Ceasar, Didrik och Fredrika är överens om att citeringsindex inte 

är något bra styrtal. Ceasar anser att ”detta är ett alldeles för trubbigt mått att använda 

och att man inte enbart kan använda citeringar för att mäta utan att man även måste ha 

andra mått”. Ceasar, Didrik och Fredrika påpekar även att detta mått inte passar inom 

samhällsvetenskapen och även Asta antyder samma problematik genom att hon säger att 

skrivna uppsatser som hamnar i någon bok inte räknas in i dessa citeringsindex och 

menar att det är svårt att veta hur det som skrivs räknas i dessa sammanhang. Didrik 

anser att ”vi måste hitta andra utvärderingssystem som bygger på de förutsättningar som 

finns här”. Bertil framhäver att citeringsgraden inte är ett mått på kvalitén och uttrycker 

det så här:  

 

”att räkna citeringsgrad blir ett väldigt märkligt mått, dels för att jag vet att 

citeringar, alltså det är en inomvetenskaplig verksamhet där folk alltså sitter 

och citerar sina vänner. Sen är det så att det bästa sättet att bli citerad, det är 

faktiskt att skriva något fullständigt idiotiskt och publicera det, eller hoppas 

på att publicera det för då kommer alla att gå i klinch mot det och då 

kommer jag öka min citeringsgrad så det bara sjunger om det så det säger 

egentligen ingenting om kvalitet.” 

 

De flesta anställda anser att citeringsindex inte är ett bra mått att använda i deras 

verksamheter. Tore, Sigurd och Zac menar att detta mått inte passar på humaniora och 
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Tore uttrycker att det beror på att det inom humaniora skrivs mycket böcker som 

värderas lågt och att resultaten från den forskningen som bedrivs därför inte synliggörs. 

Sigurd tror inte heller att man kommer åt kvalitén genom att mäta på det här sättet och 

anser att det blir ett alldeles för trubbigt instrument. Rosita menar att ”klart att det är 

viktig att ha möjlighet att göra mätningar” men påpekar att fokus istället borde ligga på 

det som kommer fram ur den forskning som bedrivs. Hon menar att det borde handla 

om vad forskningen innehåller, hur den används och även hur den sprids till människor. 

Xavier funderar inte mycket kring måttet utan förhåller sig endast till det i och med att 

det är det måttet som för tillfället gäller. Han påpekar vidare att det dock i rollen som 

forskare ingår att vara kritisk och att han därför kan se att det finns både möjligheter och 

begränsningar med detta sätt att mäta.  

Måttets påverkan på arbetet: Individernas uppfattning varierar  

Att mätas på citeringsindex tror cheferna Asta och Ceasar inte påverkar de anställda i 

deras arbete. Ceasar menar att de anställda bryr sig mer om vad de skriver och hur de 

skriver men kan dock se en fördel med användandet av detta mått och uttrycker: ”Alla 

har börjat registrera sina publikationer på ett sätt som man inte gjorde förr. Förut var det 

lite si och så med det, men nu är man stenhård med det.” Asta påpekar att de anställda 

tycker att arbetet är roligt och att det därför inte har någon påverkan att de mäts på 

citeringsindex. Hon anser snarare att det som påverkar är monetära forskningsmedel och 

just att få tid för att utföra forskningen. Bertil menar däremot att citeringsindex har en 

effekt på de anställdas arbete, men att citeringsindex är fel sätt att mäta excellens på. 

Han uttrycker följande för de som befinner sig i ämnen där man publicerar: ”det kan 

skapa stress att man faktiskt producerar men att det inte ger utslag”.  

 

De anställda ser till en mängd olika referenspunkter i de fall då frågan om 

citeringsindexets påverkan på deras arbete berörts. Tore menar att det leder till att han 

undersöker vilka tidskrifter som är högt värderade och försöker sedan välja bland dessa 

men påpekar att det är stor konkurrens i dessa tidskrifter. Han menar att man inte satsar 

allt på att publicera utan uttrycker det så här:  

 

”i viss mån försöker man men inte hela vägen ut för man vet att det inte bara 

är att bli citerad och att hamna i de här tidskrifterna som genererar pengar 
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för vårt universitet utan det är också att resultaten ska komma ut i de 

sammanhang där de läses”.  

 

Ulla diskuterar att den kunskap som skapas genom användandet av detta mått blir ytlig 

och att akademin på detta sätt förlorar viktiga moment. Det leder till att folk skriver fler 

publikationer om samma sak för att öka ratingen. Det görs för att vara strategisk och 

Ulla menar att detta inte är bra på lång sikt. Vera anser att man är medveten om att det 

är detta mått som gäller och att användandet av måttet ger upphov till stress. Zac 

påpekar att arbetet påverkas på något sätt av att detta mått används och menar att man 

delvis måste anpassa sig, han uttrycker att  

 

”ska man ha någon framtid här får man i alla fall kompromissa med de 

kraven att publicera där man förväntas publicera, sen kan man ju göra andra 

saker också vid sidan av.”  

Börda snarare än nytta 

Cheferna Bertil och Ceasar ser inte att användandet av citeringsindex har någon 

påverkan på de anställdas motivation. Ceasar uttrycker att ”det blir det en arbetsuppgift 

till som ska göras”. Dock kan Ceasar se att användandet av citeringsindex gagnar de 

anställda och att det blir lättare för dem när de söker anslagsmedel om de har ordning på 

sina publikationer.  

 

Ett användande av citeringsindexet har enligt de anställda Sigurd och Tore ingen direkt 

inverkan på motivationen men de menar att det kan skapa irritation att det förhåller sig 

på detta sätt och att måttet inte passar i praktiken i deras verksamheter. Tore uttrycker 

att ”vi är tvungna att anpassa oss men ändå så passar det inte”. Zac har svårt att avgöra 

om det påverkar motivationen utan menar att som han uttrycker: ”det är mer i en reaktiv 

mening att det finns ett krav att man ska göra på det sättet, låt oss uppfylla det då 

någorlunda så att man kan ägna sig åt andra saker också”. Zac påpekar även att det är 

viktigast att det finns en drivkraft att göra andra saker än att satsa på detta mått. Xavier 

berättar att han inte låter måttet bekymra honom så mycket att det leder till att han blir 

omotiverad. Vera däremot anser att det har en positiv inverkan på motivation och 

uttrycker att ”man vill visa framfötterna.”  
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Sammanfattning 

Cheferna är relativt eniga om att Linköpings Universitets strategikarta inte går att 

använda i sin nuvarande form utan måste anpassas till den egna verksamheten. De 

anställda är medvetna om att universitet har en strategikarta att arbeta efter men har 

svårt att uttala sig kring dess betydelse och användning. Det framstår ändå genom våra 

intervjuer som att de allra flesta chefer och anställda är medvetna om universitetets mål 

och strategier. Även resultatet från medarbetarundersökningen visar på att de flesta är 

medvetna om universitets strategi, dock är det ca 20 % av de som svarat på 

undersökningen som inte känner till universitetets strategi (Synovate, 2010). När det 

gäller diskussioner kring universitetets mål och strategier är de anställda och cheferna 

relativt eniga om att de äger rum i viss omfattning på avdelningen. Det råder dock 

skillnader när det gäller i vilka sammanhang detta sker. På vissa avdelningar tas 

universitetets strategier och mål upp regelbundet vid möten på avdelningsnivå och med 

avdelningschefer medan det på andra avdelningar sker mer sporadiskt och vid 

medarbetarsamtalen. Enligt medarbetarundersökningen har ungefär 60 % diskuterat 

strategier och mål på arbetsplatsen under det senaste året (Synovate, 2010). Cheferna 

har skilda åsikter om huruvida institutionen har några egna strategier, medan de flesta 

anställda är eniga om att det finns strategier för den enskilda institutionen. De anställda 

har dock svårt att sätta ord på dessa. Enligt resultaten från medarbetarundersökningen 

kände 54 % av deltagarna till institutionens strategi (Synovate, 2010). Vidare när det 

gäller citeringsindex kan konstateras att chefer och anställda är eniga om att 

citeringsindexet inte är ett bra mått att använda i deras verksamheter. Det påpekas av 

båda parter att måttet inte är lämpligt då det inte mäter kvalitén och inte värderar de 

böcker som forskarna skriver. Åsikter kring måttets påverkan på de anställdas arbete 

varierar både inom respektive kategori och mellan parterna. De flesta chefer menar att 

de anställda inte påverkas av användandet av måttet, dock finns det dem som talar emot 

detta. De anställda däremot menar att måttet på ett eller annat sätt har någon inverkan på 

deras arbete. Huruvida måttet har en påverkan på de anställdas motivation varierar 

också mellan parterna. Cheferna är eniga om att måttet inte har någon inverkan på de 

anställdas motivation medan de anställdas åsikter skiljer sig åt. Bland de anställda kan 

urskiljas såväl positiva, negativa som neutrala åsikter kring måttets påverkan på 

motivationen.  
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5.2 Mål 

Utifrån målen och strategierna som finns på universitetet och på institutionen, kan det 

finnas mål på vad de enskilda individerna ska prestera. Mål är, enligt oss, en slutpunkt 

att sträva mot som ska underlätta för personen att veta vad som förväntas av denne. Vid 

genomförandet av intervjuerna hade vissa respondenter svårt att besvara frågan kring 

vilka mål de anställda har att uppnå. För att underlätta för de respondenter som hade 

problem att svara på denna fråga, valde vi att omformulera oss och istället fråga om 

vilka krav de anställda har på sig. Detta då vi ansåg att begreppen krav och mål är att 

betrakta som synonyma. I och med detta kommer begreppen att användas parallellt. 

Nedan följer respondenternas syn på vilka mål/krav de anställda har att uppnå.  

Inga tydliga mål 

Cheferna har i flera fall svårt att konkret beskriva vilka mål som finns kring vad de 

anställda ska uppnå. Fredrika menar att de inte har några generella mål kring vad de 

anställda ska nå upp till. Dock påpekar hon att för de som har forskning i sin tjänst, är 

målet att de ska forska den tid som är avsedd för forskning. Ceasar menar att de som har 

forskning i sin tjänst själva är ansvariga för sina forskningsprojekt och att redovisa och 

följa upp dem. När det gäller undervisning menar Ceasar att kraven på de anställda är att 

de ska undervisa till viss del och att de också deltar i institutionens gemensamma 

verksamhet. Bertil påtalar att kraven när det gäller undervisning handlar om som han 

uttrycker det: ”vi uppfyller lärandemålen och att vi har ett engagemang i undervisningen 

och att den är tydlig och transparent för studenterna.” Bertil menar vidare att det krav 

som ställs på medarbetarna är att de ska fullgöra de uppgifter som de får. Didrik å andra 

sidan menar att de inte kan ha för höga förväntningar och krav på de anställda i och med 

deras pressade situation och allt som ska hinnas med inom ramen för tjänsterna. Evert 

anser att det är på utvecklingssamtalen som specifika mål för de anställda kommer fram 

i och med att man då tar upp deras karriärutveckling. Fredrika påpekar att förutom 

kraven från cheferna kan de anställda även ha egna mål och det är viktigt att se till att de 

kan realisera sina egna målsättningar. 

 

De anställda Tore, Ulla, Wilhelm och Yngve anser inte att det finns några tydliga mål 

från chefen kring vad de ska uppnå. Wilhelm påpekar dock att det trots detta är viktigt 

för chefen att ett bra arbete utförs. Även Xavier menar att det inte finns några uttalade 

krav eller mål när det gäller vad han ska uppnå med sin forskning. Han berättar att det 
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inte finns något uttalat kring hur många citeringar som ska göras i internationella 

respektive svenska tidskrifter. Det har dock i hans arbete funnits krav om att han ska 

hålla i seminarier. Vera menar att de krav som ställs på henne kommer fram under 

medarbetarsamtalet, även om det enligt henne är oklart om de egentligen kan kallas krav 

eller om det snarare rör sig om en önskan kring hur hon ska agera. Respondenten 

påvisar att det hela tiden handlar om att sträva högre upp till nästa steg. Vera anser att 

hennes egen uppfattning kring vad som ska genomföras stämmer väl överens med 

chefens uppfattning. Zac berättar att det handlar om att man ska vara en god 

medarbetare och en excellent forskare och lärare genom att hålla ordning på 

administrationen och delta i de aktiviteter som äger rum. Sigurd och Tore påpekar att 

jobbet innebär stor frihet men att chefen borde ingripa om de märker att man inte gör 

det som förväntas av en. Tore uttrycker det, om denne varit chefen, att: ”jag hade nog 

hållit lite mer koll på mig”. 

 

Sigurd menar att det ställs olika krav beroende på vilken roll som avses. I rollen som 

lärare handlar det enligt respondenten om att man ska undervisa ett visst antal timmar, 

prata med studenterna, skriva scheman och se till att allt flyter på. Sigurd uttrycker: 

”man måste på något vis göra det som åligger en”. Rosita menar att hon i uppgiften som 

lärare ska vara tydlig och ha en tydlig målsättning kring det som görs. Det ska även 

finnas en transparens i det hon gör, det handlar om att det ska vara offentligt och även 

att man måste förhålla sig till de regelverk som finns. När det gäller undervisning menar 

Xavier att det är viktigt med nöjda studenter, att man lever upp till universitetets och 

institutionens förväntningar avseende dokument och att det sker kommunikation via den 

virtuella plattformen It´s learning. Vad gäller rollen som forskare menar Sigurd att det 

där handlar om att leverera och att det även handlar om att göra det som man sagt att 

man ska göra. Respondenten anser även att det kan ställas krav inom den egna 

arbetsgruppen. Tore påpekar att för de som har extern finansiering till sin forskning 

måste forskarna inom projektet publicera sig och även regelbundet redovisa sina 

resultat. Tore menar att även på institutionen behöver forskare regelbundet presentera i 

olika sammanhang vad de håller på med. Yngve säger att när det gäller forskning är det 

viktigt att det som produceras är tydligt och att forskningen utvecklas och uttrycker att 

”man ska inte stampa på samma forskning man hade när man var doktorand utan man 

ska gå vidare och man ska forska inom olika områden”. Sigurd påpekar att kraven 
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kommer både utifrån och inifrån. Respondenten berättar även att han vill göra ett 

mycket bra jobb och menar att det är en viss tillfredställelse i att göra ett bra arbete. Zac 

påpekar att för honom är det viktigt att ständigt utvecklas i sitt arbete, få testa nya saker 

och utveckla nya idéer. Tore har krav på sig själv att publicera två artiklar per termin. 

Ulla menar att det är hon själv som skriver sina planer och sedan presenterar hon dem 

på utvecklingssamtalet och om de då blir godkända uttrycker hon så här, ”då är det bara 

att köra”. Ulla menar att de krav som hon ställer på sig själv i 99 % av fallen 

överensstämmer med de krav som finns från andra instanser och då är kraven som Ulla 

har på sig själv alltid lite vassare och därför anser sig hon kunna fokusera på sina egna 

krav.  

Sammanfattning 

Både chefer och anställda har svårt att konkret beskriva vilka mål som finns men 

anställda är dock i hög grad medvetna om vad som förväntas av dem. De refererar till 

flertalet olika situationer där förväntningar skiljer sig åt. Det handlar bland annat om 

olika förväntningar inom forskning och undervisning.  

5.3 Motivation 

Under intervjuerna togs upp frågor kring chefernas möjligheter att påverka de anställdas 

motivation. Cheferna Bertil, Ceasar och Evert anser, sig vara nöjda med sitt sätt att 

motivera de anställda, men menar att de ändå kan bli bättre på det. Bland de anställda 

däremot råder det delade meningar gällande chefens möjlighet att påverka deras 

motivation, vissa tycker de har större möjligheter än andra. Ulla är så pass stimulerad 

själv att chefen, även om han/hon har möjligheter, inte behöver motivera henne. Även 

Wilhelm menar att chefen inte har någon möjlighet att påverka motivationen och 

uttrycker det såhär: ”Den dag han/hon behöver motivera mig, då ska jag gå hem för då 

gör inte jag mitt jobb”. Rosita och Yngve däremot, menar att cheferna har en stor 

möjlighet att påverka deras motivation. Rosita utvecklar med att chefen har en viktig 

roll i att understödja det som de anställda gör och att det är viktigt att det finns en tillit 

och att man har förtroende för varandra. Samtidigt menar Sigurd, Tore, Vera, Xavier 

och Zac att cheferna har möjligheter att påverka deras motivation, men att det kan ske i 

båda riktningar. Zac menar att många av de som arbetar på ett universitet har en inre 

drivkraft, men att chefen har stor möjlighet att utveckla dessa drivkrafter men även 

möjlighet att ”ta död” på dem. Det viktigaste av allt menar Xavier är att chefen är rak 
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och tydlig. Han menar att en otydlig chef riskerar att vara icke-motiverande. Vera har 

erfarenhet av både bra och mindre bra chefer och påpekar, liksom Xavier, hur viktigt det 

är med en tydlig chef och betydelsen av att chefen har förmågan att fatta beslut. Vera 

hävdar även att chefen kan påverka oerhört mycket och att chefens roll är väldigt 

väsentlig. Tore anser att det handlar mycket om hur chefen pratar och menar att det är 

viktigt att chefen inte pratar för mycket om det negativa, vilket kan leda till att det kan 

påverka allas motivation.  Sigurd anser att chefen kan påverka på ett negativt sätt genom 

att inte uppmärksamma, genom att inte vara lojal och genom att inte sköta sitt jobb.  

5.3.1 Vad motiverar? 

Motivation; ett individbundet begrepp 

Det som motiverar de anställda mest tror cheferna Asta, Bertil, Ceasar och Fredrika är 

det intresse som finns för ett ämne. Bertil utvecklar resonemanget och menar att det är 

känslan att få göra det man är bäst lämpad för som har störst inverkan på motivationen, 

att ha möjlighet att utveckla det som intresserar en och anser sig ha meningsfulla 

uppgifter. Didrik och Fredrika menar att de anställda motiveras mest av att få ta hand 

om de idéer som kommer och att få känna att de kan fullfölja sina idéer som de brinner 

för. Samma respondenter menar även, liksom Ceasar, att fri arbetstid är viktigt. Asta 

hävdar att många väljer att arbeta på universitet för att det där ofta finns möjlighet att 

forska och samtidigt undervisa och på så sätt förmedla sin forskning och få respons på 

den. Ceasar menar att det förutom ett starkt intresse för ett ämne, ofta finns en vilja att 

utveckla och meritera sig och på så sätt ”komma upp i rang”. Ceasar menar även att 

befattningens titel är ett mått på hur duktig och ambitiös personen är och hur mycket 

den drivit sitt område framåt. Respondenten menar även att det är många som strävar 

efter en högre titel, vilket kan ha en positiv inverkan på motivationen. Ceasar menar 

även att det är många som är angelägna om att vara fristående och intellektuella, vilket 

även det kan ha en positiv inverkan på motivationen.  Fredrika tror att det är viktigt för 

de anställda att göra framgång, bli publicerad, få kontakt med internationella kollegor 

och göra forskarkarriär. Yrkesstolthet och lojalitet mot ämnet nämner Evert som viktiga 

faktorer när det gäller motivationen. Evert menar även att om denna yrkesstolthet inte 

skulle finnas skulle det vara förödande för systemet och uttrycker: ”det skulle bli en 

otrolig kvalitetssänkning”. De intervjuade cheferna anser att de motiverar sina anställda 

genom att främst skapa möjligheter för dem och göra arbetet lättare för dem. Det kan 
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göras genom bra planering där man ser till att de får så mycket tid som möjligt till 

undervisning och forskning. Å andra sidan anser Fredrika att de anställda inte behöver 

motiveras utan att det handlar om att skapa möjligheter så att de kan göra det som dem 

själva vill. Alla intervjuade chefer pekar även på betydelsen av det sociala, och menar 

att det är viktigt att det finns en gemenskap på arbetsplatsen. På Astas, Ceasars, Everts 

och Fredrikas arbetsplatser försöker dem så ofta som möjligt att fika ihop och försöker 

även ha trevligt utanför jobbet några gånger per år, vilket de tror har en positiv effekt på 

motivationen. De tycker även att det är viktigt att det är en trevlig stämning på 

arbetsplatsen och att människorna som arbetar där är glada, vänliga och trevliga. Asta 

och Evert tror att fräscha utrymmen, bra datorer och andra hjälpmedel kan hjälpa till att 

skapa en trivsel på arbetsplatsen. Fredrika menar att det även är viktigt med ett bra 

samarbetsklimat som gör att medarbetarna kan fungera tillsammans. 

 

De anställda har varierande åsikter kring vad som motiverar dem. Sigurd, Tore, Vera, 

Ynge och Wilhelm menar att det är intresset för ämnet och att de har roligt på arbetet 

som motiverar dem. De är även eniga om att det starka intresset för ämnet var en 

bidragande faktor till att de började forska. Även Ulla uttrycker denna glädje för sitt 

arbete när hon uttrycker ”Jag gillar mitt jobb. Det finns inget bättre jobb. Det är frihet”. 

Vera och Rosita påpekar att det är roligt att arbeta och berättar att det är nyfikenheten 

och en vilja att vilja lära sig mer som är den drivande faktorn. Ulla och Zac drivs av 

känslan att det de gör spelar någon roll, vilket kan bidra till motivationen. Zac uttrycker 

att det är kul att höra att det är någon som läser det man skriver. 

 

Även relationen med studenterna och att se hur de utvecklas är en viktig del som 

respondenterna Sigurd, Xavier, Yngve och Zac belyser. Sigurd påpekar även att det är 

roligt att arbeta med studenter i och med att möjlighet till feedback ges. Även övriga 

kollegor påpekas ha en viktig roll, något som de flesta betonar som en viktig faktor. Det 

framhålls att det är viktigt med trevliga arbetskamrater och Rosita uttrycker: ”det är 

framför allt den kollegiala stämningen, att det finns kollegor som jag kan diskutera 

med”. Ulla menar att möjligheten att ha internationella nätverk och kontakter, 

möjligheten att resa på konferenser och träffa folk är mycket värdefullt.  Även Zac och 

Tore påpekar att det är av betydelse att de arbetar i en miljö där det finns möjlighet till 

diskussioner och tillägger betydelsen av att miljön kan tillåta förmedlandet av såväl 
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positiv som negativ kritik. Rosita och Yngve pålyser hur viktigt det är att det finns 

respekt i samspelet mellan individer i organisationen. Rosita, Sigurd och Zac anser att 

bra lokaler och en tilltalande miljö har en betydande roll för motivationen. Ulla å andra 

sidan menar att det är av betydelse att bli lämnad ifred för att trivas på arbetet, detta är 

något som även Sigurd påpekar vara viktigt för att kunna arbeta koncentrerat i rollen 

som forskare.  

 

Xavier känner sig motiverad av den anledningen att han vill visa att man kan nå långt 

oavsett vilken bakgrund man har. Yngve berättar om sitt behov av att förmedla sin 

kunskap till studenterna. Rosita å andra sidan pratar om den inre drivkraften och hon 

pålyser att det hon jobbar med måste vara något hon själv är övertygad om. 

Respondenten berättar även om sitt behov av att kunna skapa någonting själv och att 

arbeta inom sitt område och få möjlighet att utveckla något. Tore däremot värdesätter en 

utvecklande forskarmiljö och uttrycker:  

 

”Det är som att man har en miljö där man får stöd och där man får en 

möjlighet att diskutera det man håller på med och där man kan lägga fram 

resultat och diskutera. Jag tror att själva forskarmiljön är väldigt viktig.” 

 

Alla respondenter värderar den frihet de har att organisera sitt arbete. Xavier menar att 

friheten att kunna sitta och arbeta var man vill, att kunna gå och träna på jobbet utan att 

någon undrar och att kunna ta lång semester på sommaren är viktigt. Vera tycker om 

möjligheten att kunna arbeta på helgen om inget annat är planerat och istället kunna ta 

ledigt en eftermiddag mitt i veckan. Rosita anser på den punkten att chefen har en viktig 

roll att säga åt sina medarbetare att inte jobba för mycket. Tore tycker att det är väldigt 

oklart när man arbetar och när man är ledig men menar att det är priset man betalar för 

den flexibilitet man har. 

5.3.2 Lön  

Det lönesystem, den lönestruktur och de lönenivåer som finns ska medverka till att 

motivera och belöna de anställda på Linköpings Universitet. Lönesättningen ska även 

stimulera till engagemang och utveckling och ska uppfattas som rättvis av de anställda. 

(Linköping Universitet, 2009b) I våra intervjuer har frågor kring lönens inverkan på 

motivationen berörts och resultaten från dessa kommer att presenteras nedan. 
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Har lönen någon betydelse? 

Under intervjuerna har vi, för att ta reda på vad som driver de anställda att arbeta, ställt 

frågor kring lönens betydelse. Cheferna Asta, Ceasar och Fredrika tror alla att lönen har 

en inverkan på de anställdas motivation men att den inte är så stor. Ceasar menar att den 

har en inverkan men att det finns andra drivkrafter i form av hög status och ranking som 

är viktigare. Fredrika tror att lönen inte är avgörande och menar att den löneökning som 

sker mer ses som en bonus. Bertil anser å andra sidan det vara självklart att lönen har en 

inverkan på de anställdas motivation. Respondenten menar dock att även i de fall då den 

anställde inte är nöjd så gör han ändå ett bra arbete men markerar att man inte är nöjd 

med lönen. Han menar alltså att det inte har någon ingen negativ inverkan på arbetet att 

man har för låg lön, det kan däremot finnas en irritation hos medarbetaren. Didrik tror 

att så länge lönerna ligger på en relativt jämn nivå så mår de flesta bra. Samtidigt måste 

de som verkligen hjälper till och alltid finns till hands känna att det dem gör är 

betydelsefullt, det gället alltså att inte skapa för stor spridning samtidigt som de måste 

känna att det lönar sig, menar Didrik. 

 

De anställda har olika åsikter vad gäller lönens storleks påverkan på motivationen. 

Sigurd, Tore, Vera och Xavier menar att lönen har en viss betydelse, men menar att om 

det skulle vara lönen som var viktig hade de inte valt att arbeta på universitetet. Tore 

menar att det är trevligt med lön men att det inte är den största drivkraften, speciellt då 

han är medveten om att resurserna är begränsade och att det därför inte förväntar sig 

stora löneökningar. Xavier anser inte att lönen är låg och menar att man därför inte 

behöver fundera så mycket över den. Rosita är av samma åsikt och menar att det inte är 

lönen som är avgörande utan skulle istället tycka det vore mer motiverande om man fick 

möjlighet att åka på fler konferenser. Ulla anser inte att lönen har någon stor effekt på 

motivationen, hon skulle göra samma uppgifter även om det skulle behöva göras på 

fritiden. Wilhelm menar att enda gången som lönen får betydelse är när den ska 

revideras. Yngve och Zac anser inte att det är lönen i sig som är det viktiga utan snarare 

de orättvisor som finns. Zac uttrycker det så här: 

 

”Det är inte min lön i sig som är motiverande utan min motivation sänks 

genom att andra får konkurrensfördelar som dem inte är berättigade till, så 
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det är mer i indirekt mening som det påverkar min motivation, men det har 

ju med lönesystemets utformning att göra.” 

Mer ansvar leder till mer pengar, eller? 

För att undersöka djupare betydelsen av pengar kommer vi nedan att belysa vilken 

påverkan ytterligare ersättning har för de anställda när det gäller att ta på sig mer ansvar 

i form av ytterligare arbetsuppgifter. Ceasar, Evert och Fredrika menar att ersättningen 

inte har så stor betydelse för viljan att ta mer ansvar. Ceasar menar att det snarare är mer 

erkännande än ersättning, att den anställda kan känna att de faktiskt bidragit med något 

och att de får respons på det. Samtidigt anser respondenten att de anställda har lättare att 

ta på sig ytterligare arbetsuppgifter om de har ett egenintresse i det och om de känner att 

de kan göra någon vinning på det hela. Samma respondent menar även att universitetet 

är en individburen organisation, vilket gör den svårstyrd. Fredrika tror som tidigare 

nämnt inte heller att ersättning spelar så stor roll utan tror istället, tillsammans med 

Didrik, att man värderar en ordentlig nedsättning i tid högre. Evert tror att det handlar 

om lojalitet, att man ställer upp för ämnet. Samma person tycker att det är viktigt att 

medarbetarna uppfattar det som att alla hjälps åt för att nå ett så bra resultat som 

möjligt. 

 

När det gäller att ta på sig ytterligare arbetsuppgifter menar Xavier att det skulle vara 

lättare att motivera sig om man fick ersättning för vissa arbetsuppgifter. Tore menar att 

de flesta anställda redan idag har arbetsuppgifter som de inte får betalt för, respondenten 

menar att det hela bygger på att man är motiverad, att man känner en solidaritet för 

verksamheten och att man är beredd att lägga ner mer tid än man får betalt för. Xavier 

påpekar att vissa arbetsuppgifter innehåller ett så stort mått av lust och lärande och 

nyfikenheten är så stor att det inte är nödvändigt med ersättning så länge det finns 

rimliga förutsättningar. Rosita tycker inte heller att det är lönekuvertet som är det 

viktiga utan att man genom den extra arbetsuppgiften kan utvecklas som individ och 

människa. Tore menar att detta, att ta på sig ytterligare arbetsuppgifter utan ersättning, 

aldrig skulle fungera i näringslivet. 

Mer pengar - mer tid 

För att motivera anställda krävs resurser och cheferna Asta och Evert anser att de inte 

har tillräckliga resurser till förfogande för att motivera de anställda och måste därför 
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hålla sig inom de ramar som finns. Respondent Ceasar däremot ser inte mängden 

resurser som ett problem och menar de inte har det så strängt ekonomiskt. Om de 

intervjuade cheferna skulle få en icke-definierad mängd pengar till förfogande för att 

öka de anställdas motivation finns det olika saker som de skulle prioritera. Asta skulle 

erbjuda de anställda den forskningstid som är överenskommet mellan universitetet och 

facket. Fredrika skulle lägga in mer forskning i alla befintliga tjänster och samtidigt 

anställa ett stort antal personer till. Evert skulle förutom mer tid för forskning vilja ge de 

anställda mer tid för undervisning. Bertil och Fredrika däremot skulle om mer resurser 

fanns tillgängliga avsätta mer tid för kompetensutveckling och på så sätt öka de 

anställdas motivation. 

 

Om det skulle finnas mer pengar tillgängliga för chefen att använda på något sätt för att 

öka de anställdas motivation är Tore, Vera och Zac överens om att de skulle vilja att 

dessa medel lades på att frigöra tid för forskning. Zac menar dessutom att resurserna 

borde läggas på de omkostnader som finns kring olika saker, helt enkelt på att förbättra 

infrastrukturen kring det hela så att man slipper ägna tid och tankar på att t.ex. söka 

pengar för att kunna delta på någon konferens eller för att köpa böcker. Rosita menar å 

andra sida att undervisning är ett sätt att nå ut med det som man kommit fram till i 

forskningen och skulle därför förutom mer tid för forskning vilja få mer tid med 

studenter. Yngve håller med och uttrycker sig såhär: ”Mer forskning och mer 

undervisning och mindre administration” 

Sammanfattning 

Cheferna är nöjda med sitt sätt att motivera de anställda. De flesta anställda däremot är 

eniga om att cheferna kan påverka deras motivation, dock menar vissa att det kan ske på 

både på ett positivt och negativt sätt. Uppfattningen kring vad som motiverar de 

anställda råder de delvis delade meningar om bland chefer och anställda. Främst handlar 

det om intresset för ämnet, att ha meningsfulla arbetsuppgifter, att ha trevlig stämning 

på arbetsplatsen med bra gemenskap och att ha ett bra samarbetsklimat. Att de sociala 

relationerna är av betydelse visar sig även genom medarbetarundersökningen, där 73 % 

anser att arbetsklimatet är avspänt och trivsamt och kommunikationsklimatet präglas av 

ärlighet och goda avsikter. Hela 76 % av de som deltog i medarbetarundersökningen 

anser det vara roligt att gå till jobbet (Synovate, 2010). De anställda anser att lönen har 

en viss betydelse för att motivera men att det inte är den största drivkraften. Cheferna 
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vid Linköpings Universitet har även de, uppfattningen att lönen inte är avgörande för de 

anställdas motivation. Både anställda och chefer påpekar dock betydelsen av rättvisa 

vad gäller lön. De anställda menar att det inte är lönen i sig utan rättvis lönesättning som 

är av betydelse. Cheferna är överens om att ytterligare ersättning inte har någon större 

betydelse för de anställda när det gäller att ta på sig mer ansvar i form av ytterligare 

arbetsuppgifter. De tror att det finns andra faktorer, såsom egenintresse, nedsättning i tid 

och känslan av att ha bidragit med något som har större betydelse. De anställda är även 

de överens om att ersättning inte är avgörande för att ta på sig ytterligare ansvar utan att 

det istället bygger på nyfikenhet, möjlighet att utvecklas som individ och lusten att lära. 

Om cheferna fick tillgång till mer resurser att använda för att öka de anställdas 

motivation är både anställda och cheferna eniga om att fokus bör ligga på att få mer tid 

för forskning och undervisning. Samtidigt skulle cheferna vilja avsätta mer tid för 

kompetensutveckling medan de anställda istället anser att mindre administration skulle 

öka motivationen. Enligt medarbetarundersökningen anser dock 65 % att de har de 

resurser som krävs för att kunna utföra sitt arbete (Synovate, 2010).  
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6. Analys  

I kapitlet följer en analys där det empiriska materialet som presenterades i empirin 

kommer att ställas mot de valda teorierna. 

6.1 Strategi 

Strategin vid Linköpings universitet består av fyra delar, vilka handlar om att visa 

excellens, ta ansvar, bygga styrka och skapa effektivitet. Strategin ska grunda sig i 

organisationens kärnkompetenser och fungera som ett hjälpmedel för de anställda så att 

de fokuserar på rätt saker (Anthony & Govindarajan, 2007). För att förklara och nå ut 

med strategin har Linköpings Universitet valt att visualisera den genom en strategikarta. 

Enligt Norton & Kaplan (2001) ska denna strategikarta fungera som ett hjälpmedel i 

organisationen för att förstå strategin. På Linköpings Universitet menar man att den ska 

fungera som ett verktyg för ledningen för att kommunicera ut strategin på universitetet 

och till intressenter. Vi ser att universitetet genom att använda sig av en strategikarta 

utför en form av styrning som Merchant & Van der Stede (2007) kallar kulturell 

styrning. Detta då kartan fungerar som en uppförandekod där ledningen uttalar hur de 

vill att organisationen ska fungera.  

 

Några av de intervjuade cheferna menar att strategikartan kan fungera som en 

referenspunkt i arbetet och som diskussionsunderlag. De flesta chefer menar dock att de 

inte använder strategikartan i sin nuvarande form i sitt arbete, detta då den är svår att 

applicera i den verksamhet som bedrivs. De menar att de måste översätta den till sin 

verksamhet för att den ska vara meningsfull. De flesta av de anställda är även de 

medvetna om att det finns en strategikarta men har svårt att se hur den kommer till 

uttryck och används.  

 

De flesta chefer anser sig inte använda strategikartan i sitt dagliga arbete, men däremot 

anser de flesta chefer att de för diskussioner kring universitetets mål och strategier på 

avdelningen. De menar dock att detta sker på ett sätt som passar den verksamhet de 

bedriver. Lite märkligt är dock att de anställda inte är helt överens med cheferna på 

denna punkt. Vissa anställda menar att diskussioner förs, men att det skiljer sig åt i vilka 

sammanhang detta sker, medan andra menar att det diskuteras väldigt lite. Det resultat 
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som framkom i medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2010, visar 

ungefär samma resultat. Det visade sig att 60 % av de som deltagit i undersökningen har 

diskuterat strategier och mål det senaste året medan 20 % av de som deltagit inte kände 

till universitetets strategi. Den slutsats vi kan dra utifrån detta är att de flesta känner till 

universitetets strategier och mål och att strategikartan ligger på en för hög nivå, att den 

inte kan användas av chefer och anställda i det dagliga arbetet. Strategikartan som sådan 

lever således inte upp till sitt syfte, att underlätta kommunikationen och förståelsen för 

strategin. Den skulle behöva göras mer tillgänglig och brytas ned till en nivå där den 

kan förstås av alla så att alla kan känna hur de bidrar till organisationens mål. Att 

strategikartan inte fungerar som den borde kan ha att göra med Raineys (1991) 

påstående om att strategier fungerar annorlunda i offentliga organisationer beroende på 

de krav och begränsningar som där finns.  En av begränsningarna är finansieringen som 

skattebetalarna står för till stor del. Universitetet är således relativt beroende av 

regeringens budget. (Boyne & Walker, 2004) I och med detta har regeringen en stor 

inverkan på universitetet och har således möjligheter att påverka innehållet i strategin. 

Linköpings Universitet menar, som tidigare nämnt, att strategikartan ska fungera som 

ett verktyg för att kommunicera ut strategin till intressenterna, varför vi ser att de har 

press på sig att utforma en karta som står i linje med regeringen, skattebetalarnas och 

andra intressenters krav. Detta stödjs även av Bryson (1988) som menar att strategin 

måste accepteras av viktiga aktörer för att vara effektiv. 

Institutionens strategi 

Strategier kan finnas på olika nivåer i en organisation, det kan dels finnas en 

övergripande strategi som gäller för hela organisationen och dels kan de olika enheterna 

inom organisationen ha en egen strategi (Anthony & Govindarajan, 2007). Vissa av de 

intervjuade cheferna anser att de utifrån den övergripande strategin har utformat en 

strategisk plan för den enskilda institutionen medan andra chefer menar att den enskilda 

institutionen inte har någon strategi som kan jämställas med den övergripande strategi 

som finns för hela universitetet. De flesta anställda är eniga om att det finns strategier 

och mål för den enskilda institutionen som är kopplade till den övergripande strategin. 

De flesta respondenter har dock svårt att beskriva hur dessa strategier kommer till 

uttryck. Enligt medarbetarundersökningen kände 54 % till institutionens strategi, vilket 

måste sägas vara en relativt låg siffra. Många av de intervjuade menar alltså att de har 

strategier för den egna institutionen men ingen av de tillfrågade, varken chefer eller 
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anställda, har rent konkret kunnat beskriva hur dessa kommer till uttryck. Vi ifrågasätter 

om det är så att respondenterna tror att de bör ha brutit ner den övergripande strategin så 

att den passar den egna verksamheten och därför påstår detta, eller om de verkligen är så 

att de har brutit ner den men att de ändå har svårt att beskriva den. Viktigt är hur som 

helst, att det vid nedbrytningen av den övergripande strategin skapas en strategi 

utformad efter den egna verksamheten och att den är samstämmig med den 

övergripande strategin (Anthony & Govindarajan, 2007). Strategierna på de olika 

nivåerna måste vara förenliga med varandra, vilket Nilsson & Rapp (2005) kallar 

strategisk kongruens. Både vissa chefer och alla anställda menar att de har en strategi 

för den egna institutionen men har svårt att beskriva den, vilket tyder på en 

omedvetenhet om strategin. I och med respondenternas osäkerhet kring strategin på 

institutionsnivå ifrågasätter vi huruvida strategisk kongruens föreligger. Vi anser det 

vara svårt att uppnå strategisk kongruens mellan strategier som knappt existerar. Att 

strategisk kongruens inte föreligger behöver i det här sammanhanget inte tas för 

allvarligt. Nilsson & Rapp (2005) tar upp begreppet strategisk kongruens i ett privat 

tillverkande företag och i och med att vår studie genomförs i en offentlig 

kunskapsproducerande miljö är det inte säkert att begreppet fungerar här.   

Ett opassande styrtal 

Förutom en strategikarta har Linköpings Universitet utformat ett antal styrtal kopplade 

till strategiska mål som är tänkta att göra universitetets strategi ännu tydligare. Enligt 

Nilsson & Rapp (2005) är det viktigt att strategisk kongruens råder mellan strategier och 

mål på olika nivåer. Utifrån deras påstående ser vi att det på Linköpings Universitet bör 

råda samstämmighet mellan den övergripande strategin, de mål som finns i 

strategikartan och styrtalen. Vid utformningen av styrtalen har Linköpings Universitet 

utgått från att ”Vad som mäts och följs upp blir genomfört”.  

 

Ett av de styrtal som används och som vi ställde frågor kring är det citeringsindex som 

ska mäta hur väl anställda lyckas skapa och sprida internationellt excellenta 

forskningsresultat. I princip alla chefer och anställda är eniga om att detta inte är ett bra 

styrtal då det inte säger något om kvalitén. Trots detta anser de flesta anställda att måttet 

påverkar dem i deras arbete medan merparten av cheferna tror att det inte har någon 

inverkan. De chefer, dock bara två stycken, som fått frågan om de tror att måttet 

påverkar de anställdas motivation har svarat att det inte har någon inverkan. Att 
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cheferna inte tror att måttet påverkar de anställda i sitt arbete eller deras motivation är 

märkligt då det ska vara ett mått som de anställdas prestationer ska mätas på. Det verkar 

onödigt att ha ett mått som inte har någon inverkan på beteendet som grundtanken var 

vid utformandet av styrtalen. Vi ifrågasätter också vilka signaler detta ger till de 

anställda då citeringsindexet är ett av de mått som Linköpings Universitet har bestämt 

att de anställda ska mätas på, men de anställdas överordnade tror inte att måttet påverkar 

de anställdas insatser. Är detta då ett bra mått? Linköpings Universitet har som tidigare 

nämnt utgått från att ”Vad som mäts och följs upp blir genomfört”, vilket inte verkar 

stämma i detta fall, om utgångspunkten är chefernas syn på måttets inverkan på de 

anställdas arbete och motivation.  

 

De anställda och cheferna är eniga om att måttet inte är bra i den här miljön då det inte 

frammanar kvalitet. Merchant & Van der Stede (2007) menar att om felaktiga mått 

används kan det leda till felaktiga beteenden. Att ha ett mått som ingen anser vara bra 

borde således öka risken för att fel beteende uppnås. Bertil menar att det som ger mest 

citeringar är att publicera något idiotiskt. Samtidigt är målet att skapa och sprida 

excellenta forskningsresultat. Målet och styrtalet är således inte kongruenta, då målet 

frammanar kvalitet medan styrtalet mäter kvantitet och risken finns att fel beteenden 

uppstår. Evert menar dock att det finns en yrkesstolthet och menar att det skulle vara 

förödande för systemet om inte den fanns, det skulle då bli en stor kvalitetssänkning.  

 

Vi anser det vara problematiskt att urskilja vilken typ av styrning universitetet tillämpar 

genom användandet av detta styrtal. Vi kan delvis urskilda resultatstyrning, som 

Merchant & Van der Stede (2007) menar handlar om att den anställda själv har 

möjlighet att själv välja de handlingar som de tror leder till det bästa resultatet. De 

anställda har i detta fall en handlingsfrihet att på valfritt sätt få så många citeringar som 

möjligt. Däremot finns inga tydliga riktlinjer för hur många citeringar som varje anställd 

ska uppnå, varför vi ifrågasätter om citeringsindexet utgör en form av resultatstyrning.  

Samma resonemang kan föras kring målstyrning som, enligt Pihlgren & Svensson 

(1989), även det handlar om att den anställde ska ha mål som den på valfritt sätt har att 

uppnå. 
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6.2 Mål 

Chansen att nå organisationens mål är större om man använder sig av någon form av 

styrning. Styrningen har i uppgift att få alla verksamma inom organisationen att agera i 

organisationens bästa intresse. (Merchant & Van der Stede, 2007) Vi ser att en 

förutsättning för att de anställda ska kunna agera i enlighet med organisationens intresse 

är att de är medvetna om vilka mål de har att arbeta mot. Haake (2004) menar att det 

ofta inom akademin råder osäkerhet kring vilka mål som gäller för verksamheten och att 

de mål som finns ofta är komplexa, otydliga och icke mätbara. Vid intervjuerna 

framkom det att cheferna har svårt att konkret beskriva vilka mål som finns för de 

anställda att uppnå i sitt arbete och många av de anställda tycker inte att de har några 

tydliga mål. Detta ser vi kan bero på att respondenterna i många fall hade svårt att förstå 

frågan kring vilka mål de anställda har att uppnå. För att ändå få svar på vår fråga 

omformulerade vi oss, som tidigare nämnt, till att använda ordet krav, vilket verkade 

underlätta för respondenterna. Vi tror att ordet krav är lättare att referera till då det kan 

anses ligga närmare verksamheten. Hur som helst ser vi att om det funnits mål för de 

anställda hade respondenterna förmodligen inte haft några svårigheter att referera till 

dem under intervjuerna. Haake (2004) menar som tidigare nämnt att målen inom 

akademin ofta är otydliga. I och med detta ser vi det som naturligt att det inte finns 

några tydliga mål för de anställda på individnivå att uppnå.  

 

Haake (2004) menar även att akademin präglas av professionalism och att de 

professionella yrkesgrupper som finns inom akademin i hög grad är individualistiska, 

självständiga och autonoma. Många av de anställda har viljan att utvecklas och har ett 

brinnande intresse för sitt ämne. De flesta som arbetar på universitet med forskning, 

undervisning eller en kombination av dessa, brinner ofta för det dem gör och innehar en 

professionalism som gör att de inte behöver några tydliga mål eller någon som talar om 

hur de ska arbeta. Detta ser vi stödjs av Marcusson (2005) som menar att lärarna och 

forskarna ska styra på universitetet. Det faktum att ingen talar om för de anställda inom 

universitetet hur de ska arbeta ser vi kan liknas vid resultatstyrning såtillvida att de 

anställda har stor frihet och möjlighet att själv välja de handlingar som de tror leder till 

det bästa resultatet (Merchant & Van der Stede, 2007). Däremot är det önskvärda 

resultatet inte helt klarlagt, vilket skulle kunna leda till, som Merchant & Van der Stede 

(2007) uttrycker det, att de anställda känner en osäkerhet inför sina uppgifter för att de 
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inte vet vad de ska göra och inte heller förstår vad organisationen kräver av dem. Vi ser 

dock att detta problem inte föreligger då de anställda, som framkommer i intervjuerna, 

vet vad som förväntas av dem.  

 

En annan styrform vi kan urskilja är målstyrning som enligt Pihlgren & Svensson 

(1989) går ut på att individen ska få stor frihet att själv bestämma hur de ska gå tillväga 

för att nå målet. Det är även fokus på att målformuleringen sker i dialog mellan anställd 

och chef (Pihlgren & Svensson, 1989). Enligt Vera tas de krav som ställs, upp under 

medarbetarsamtalet, medan Ulla beskriver att hon presenterar sina idéer kring vad hon 

ska uppnå under utvecklingssamtalet där de godkänns eller förkastas. Detta ser vi tyder 

på att det skiljer sig huruvida en dialog mellan anställd och chef sker eller ej.  

 

Både Merchant & Van der Stede (2007) och Svensson (1997) talar om vikten av tydliga 

och konkreta mål för att resultat- respektive målstyrning ska fungera. Om målen i den 

akademiska världen ofta är otydliga kan man ifrågasätta om Svenssons (1997) teori om 

målstyrning fungerar i alla offentliga organisationer eller om akademin är ett undantag, 

då denna organisation trots allt skiljer sig från andra offentliga organisationer. Merchant 

& Van der Stedes (2007) teori om resultatstyrning anser vi är delvis applicerbar inom 

akademin, då teorin bygger på en handlingsfrihet som verkar finnas inom akademin, då 

de anställda själva organiserar sitt arbete. Däremot är målen otydliga, vilket strider mot 

möjligheten att använda resultatstyrning fullt ut.  

 

Samtidigt som det råder osäkerhet kring vilka mål som gäller i offentliga organisationer 

så är ofta makt– och ansvarsfördelningen diffus. Akademin är känd för sin kollegialitet, 

där besluten fattas tillsammans i gruppen. Ansvaret är således relativt jämt fördelat över 

alla i gruppen. (Haake, 2004) Detta tyder på att organisationen är relativt 

decentraliserad, vilket är en del i Browns (2004) teori om HRM i offentlig sektor.  Att 

ansvaret är fördelat över gruppen kan liknas vid en form av handlingsstyrning, där de 

anställda hålls ansvariga för de handlingar de utför. För att detta ska fungera bör 

önskvärda och icke- önskvärda handlingar vara definierade och kommuniceras ut till de 

anställda. (Merchant & Van der Stede, 2007). Vilka handlingar som är önskvärda och 

inte verkar inte kommuniceras ut till de anställda, men däremot menar Sigurd och Tore 

att chefen borde ingripa om man inte agerar på det sätt som förväntas. Merchant & Van 
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der Stede (2007) menar att de önskade handlingarna inte alltid behöver kommuniceras 

ut utan att det då istället är upp till de anställdas professionella omdöme att agera på rätt 

sätt. Detta ser vi stämmer överens med Haakes (2004) påstående om att akademin 

präglas av professionella yrkesgrupper som i hög grad är självstyrande.  

 

En annan form av styrning är medarbetarstyrning som Linköpings Universitet använder 

till viss del. Ett av medarbetarstyrningens syften är att den ska öka sannolikheten för att 

varje anställd vill ägna sig åt självstyrning, vilket är den naturliga kraft som driver de 

flesta anställda till att vilja göra ett bra arbete, att vara engagerad i organisationens mål 

(Merchant & Van der Stede, 2007). Under intervjuerna framkom att de anställda inom 

den akademiska världen har stor frihet att arbeta på ett sätt som passar dem bäst. De har, 

som tidigare nämnt, inga tydliga mål och behöver ingen som ”piskar” dem, vilket tyder 

på att de i relativt hög grad ägnar sig åt självstyrning.  

6.3 Motivation 

Cheferna anser att de är nöjda med sitt sätt att motivera de anställda. Detta ser vi som att 

de anser sig kunna påverka de anställda i positiv riktning, vilket kan jämföras med de 

anställda som menar att chefen kan påverka deras motivation på såväl ett positivt som 

ett negativt sätt. Här kan man tydligt urskilja att det råder delade uppfattningar bland 

chefer och anställda. Det finns även anställda som pekar på att de inte behöver bli 

motiverade av sina chefer, varför vi ifrågasätter chefens roll på universitetet. Första 

linjens chefer inom den akademiska världen är inte chefer på heltid utan har, vid sidan 

av chefskapet, lika arbetsuppgifter som de anställda, vilket vi tror kan göra att de inte 

känner att de har uppgiften att motivera sina medarbetare. Att vissa anställda inte känner 

behov av utifrån stimulans kan kopplas till att de befinner sig i den akademiska världen, 

där individer, enligt Haikola (2000), inte behöver bli stimulerade. Haikola (2000) menar 

att arbetet i sig är belöning nog för anställda inom akademin.  

6.3.1 Motivationsfaktorer 

Vi har nedan kategoriserat de faktorer som respondenterna anser ha en inverkan på de 

anställdas motivation. 

Frihet 

Det som motiverar de anställda menar de anställda är det brinnande intresset för ämnet, 

vilket är en uppfattning som delas av cheferna. Förutom det brinnande intresset tror 
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cheferna att friheten att kunna arbeta var man vill och att själv få organisera sitt arbete 

är väldigt viktigt, vilket stämmer med vad de anställda anser sig motiveras av. Friheten 

att själv organisera sitt arbete och inte ha någon som piskar en, är en frihet som är svår 

att koppla till Vrooms (1995) motivationsfaktorer. Den enda faktor vi skulle kunna se 

passar är den som handlar om arbetsinnehåll, då den tar upp de anställdas möjligheter 

att styra arbetssättet. Vi ser att friheten att organisera sitt arbete tyder på att de har 

möjlighet att styra sitt arbetssätt. Om vi istället ser organisering av sitt arbete som 

möjligheten att styra över sin tid, passar Vrooms (1995) motivationsfaktor arbetstid som 

berör flexibel arbetstid in. Vi ser att den flexibla arbetstiden är en förmån, varför den 

kan kopplas till det som Lindmark & Önnevik (2006) kallar icke-monetära belöningar.  

Att friheten värderas högt tror vi kan bero på de anställdas förmåga att styra sig själva, 

vilket är grunden i den styrform som Merchant & Van der Stede (2007) kallar 

medarbetarstyrning. En annan bidragande faktor till frihetens betydande roll är att de 

anställda inte är beroende av att någon talar om för dem vad de ska göra. Detta har att 

göra med deras professionalism som Haake (2004) menar kännetecknar den akademiska 

kulturen. 

Socialt 

Chefer och anställda anser att det är viktigt med den sociala biten och cheferna anser sig 

skapa en trevlig stämning på arbetsplatsen genom att se till att de på avdelningen fikar 

tillsammans. Både anställda och chefer påtalar att de idag har en bra stämning på 

arbetsplatsen, vilket även medarbetarundersökningen pekar på. Den avslöjar att 73 % av 

de deltagande anser att arbetsklimatet är avspänt och trivsamt och att 

kommunikationsklimatet präglas av ärlighet och goda avsikter. Den avslöjar även att 76 

% av deltagarna anser det vara roligt att gå till jobbet. Resultaten från 

medarbetarundersökningen tillsammans med respondenternas svar kring betydelsen av 

det sociala kan kopplas till de sociologiska belöningarna som handlar om att känna 

gemenskap och bli sedd i den grupp man verkar (Lindmark & Önnevik, 2006). Även 

Vroom (1995) menar att arbetsgruppen är viktig för att skapa trivsel på arbetsplatsen. 

Han menar även att det är viktigt att man inom gruppen har liknande idéer och tankar 

kring hur arbetet ska fortlöpa och att man vill utveckla arbetet i samma riktning. Vi 

ifrågasätter hur detta ska fungera vid Linköpings Universitet där både anställda och 

chefer har svårt att uttrycka målen för vad de anställda ska uppnå. Vi ställer oss även 

frågande till hur de anställda ska kunna sträva i samma riktning utan tydliga mål. Vi tror 
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dock att det brinnande intresset och det faktum att de i många fall har lika värderingar 

och uppfattningar, gör att avsaknaden av mål inte är så stor. Gemensamma värderingar 

är en viktig faktor i det som Merchant & Van der Stede (2007) kallar kulturell styrning, 

som vi ser tillämpas. Att de har lika värderingar stödjs av Haake (2004) som menar att 

de som verkar inom akademin ofta förenas genom de interna normer som de har 

gemensamt.  Hon menar även att de professionella yrkesgrupper som finns inom 

akademin i hög grad är självstyrande och har stor individuell frihet. I och med att de 

som är verksamma vid Linköpings Universitet verkar inom akademin ser vi, utifrån 

ovanstående, att de anställda kan agera utan tydliga mål.   

 

De anställda värdesätter det utbyte som interaktionen med studenterna ger. Relationerna 

med studenterna kan kopplas till Vrooms (1995) baskrav att få vara del av ett socialt 

nätverk, där sociala relationer har betydelse för var individen väljer att arbete. 

Interaktionen med studenterna kan även ses som en psykosocial belöning som Lindmark 

& Önnevik (2006) menar handlar om att få uppskattning för det man gör.  

 

Utveckling 

Cheferna ser att det är viktigt för de anställda att bli framgångsrika, bli publicerade, få 

internationella kollegor och göra forskarkarriär. Bertil tror att kompetensutveckling är 

en stark motivator för de anställda. De anställda värderar samma faktorer och menar att 

det även är viktigt att ha meningsfulla uppgifter, att ha internationella nätverk och 

kontakter och möjlighet att resa på konferenser. Möjligheten att ha internationella 

nätverk och kontakter och att få åka på konferenser kan kopplas till det som Lindmark 

& Önnevik (2006) benämner sociologiska belöningar. Detta då vi ser att de eftersträvar 

en social gemenskap genom att träffa andra likasinnade. Att göra karriär och bli 

framgångsrik har en positiv inverkan på de anställdas självförtroende, vilket är en viktig 

del i de psykologiska belöningar som Lindmark & Önnevik (2006) poängterar i sin 

teori. Förutom att göra karriär är det även viktigt för anställda att utvecklas i sitt arbete, 

vilket kan relateras till Vrooms (1995) faktorer som påverkar motivationen, där han 

nämner möjligheter att avancera som en faktor. Han menar att nya utmanande uppgifter 

har en stor påverkan på motivationen, vilket verkar stämma i denna kontext där de 

anställda ständigt strävar mot att nå upp till nästa karriärsteg. Några av de anställda 

menar även att den starka önskan och nyfikenheten att vilja lära och förstå mer är en 
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stark motivator. Detta kan kopplas till Vrooms (1995) baskrav att få tilldelat 

inspirerande uppgifter. Vroom (1995) menar att människan behöver sättas i miljöer där 

de utmanas och kan stimuleras till att genomföra det som ska göras. För att anta 

utmaningen och stimuleras av den anser vi att det krävs en nyfikenhet, som de anställda 

anser att de besitter. 

6.3.2 Lön 

Chefer och anställda är relativt eniga om att lönen har en inverkan på de anställdas 

motivation men menar samtidigt att den inte är den primära drivkraften. Fredrika menar 

att lönen inte är avgörande och menar att den löneökning som sker mer ses som en 

bonus. Tore påpekar dock att han, i och med sin medvetenhet om de begränsade 

resurserna på universitetet, inte har några höga förväntningar på lönehöjningen. Hans 

förväntningar på lönehöjning säger emot Vrooms (1995) teori om att människor 

presterar när de förväntar sig att få en arbetsrelaterad belöning då vi förmodar att Tore 

ändå arbetar hårt. Att respondenten inte förväntar sig monetära belöningar kan ha att 

göra med det som Fottler (1981) beskriver att offentliga organisationer främst 

finansierar sin service med hjälp av skattepengar och är därför beroende av den budget 

som bestäms av regeringen. Fottler (1981) menar även att det sker en skarp övervakning 

av de aktiviteter som utförs. Cheferna har i offentliga organisationer tack vare 

lagstiftningen, den hårda övervakning som sker och den byråkrati som finns svårt att 

motivera sina medarbetare med hjälp av monetära belöningar. (Fottler, 1981) Fottler 

(1981) menar även att de flesta i offentliga organisationer anser att monetära belöningar 

inte är så viktigt och att de har låga förväntningar om att höga prestationer kommer att 

belönas. Flera av de anställda menar att om det varit lönen som varit av störst betydelse 

hade de inte valt att arbeta på universitet, vilket tyder på att de är medvetna om de 

begränsningar Fottler (1981) belyser. 

 

Linköpings Universitet menar att det lönesystem, den lönestruktur och de lönenivåer 

som finns ska medverka till att motivera och belöna de anställda och samtidigt stimulera 

till engagemang och utveckling. De flesta chefer och de flesta anställda är, som tidigare 

nämnt, överens om att lönen har en viss inverkan på de anställdas motivation men 

menar att det inte är den största drivkraften. Lönen kan således medverka till ökad 

motivation men det finns andra värden som är av större betydelse. Fredrika nämner att 

andra drivkrafter i form av hög status och ranking är viktigare än ersättningen. Rosita 
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menar att lönen inte är avgörande för motivationen utan att möjligheten att få åka på fler 

konferenser har större inverkan. Ulla antyder även hon att lönen inte har någon effekt 

och menar att hon skulle utföra samma uppgifter även om det skulle behöva göras på 

fritiden. Ovanstående resonemang tyder även det på att Fottler (1981) har rätt i sin teori 

om att monetära belöningar inte är viktigt i offentliga organisationer. Det tyder även på 

att Merchant & Van der Stedes (2007) påstående, om att icke-monetära belöningar har 

större inverkan på motivationen, stämmer. 

 

Didrik, Yngve och Zac uttrycker att det inte är lönen i sig som är det viktiga utan att det 

råder rättvisa mellan medarbetarna. Zac menar att det är när andra får 

konkurrensfördelar som de inte är berättigade till, som är betydande och kan ha en 

demotiverande effekt. Detta synsätt stämmer väl överens med Robbins’s (2009) 

rättviseteori som går ut på att anställda jämför sig med varandra när det gäller vad man 

för med sig in i arbetet och vad man får ut av det. Om de anställda uppfattar att 

förhållandet är lika uppfattas situationen som rättvis. När förhållandet inte stämmer 

uppfattar den anställde spänningar kring rättvisan.  Didrik menar att så länge som 

lönerna ligger på en jämn nivå så mår de flesta bra. Han menar även att de som alltid 

hjälper till och alltid ställer upp måste känna att det lönar sig. Vroom (1995) menar att 

lönen inte enbart är ett baskrav för att vilja arbeta utan att den även har en påverkan på 

hur nöjd man är på arbetet. Han menar även att det är viktigt att man känner att man får 

rätt betalning i förhållande till sin arbetsinsats. Robbins (2009) tar upp betydelsen av 

rättvisa mellan medarbetare medan Vroom (1995) tar upp betydelsen av att man anser 

sig få betalt för mödan. Båda teorierna tar således upp rättvisa men gör det ur olika 

perspektiv, dock verkar det vara rättvisa mellan medarbetarna som har störst inverkan 

på de anställdas motivation.   

Ansvar ej bundet till pengar 

Cheferna och anställda menar att det inte är lönekuvertet som är det viktiga utan att det 

är andra faktorer som påverkar viljan att ta mer ansvar. De anställda menar att det hela 

snarare bygger på att man är motiverad, att man känner solidaritet för verksamheten och 

att den extra arbetsuppgiften ger en möjlighet att utvecklas som individ. Vroom (1995) 

ser möjligheten att avancera som en viktig motivationsfaktor. Denna faktor innefattar att 

man har möjlighet att ta sig an utvecklande uppdrag, vilket vi utifrån anställdas syn, ser 

kan ha en inverkan på att de tar sig an ytterligare arbetsuppgifter utan extra ersättning. 
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De flesta chefer tror, som tidigare nämnt, att de anställda skulle kunna ta på sig 

ytterligare arbetsuppgifter utan att det nödvändigtvis är extra ersättning inblandat. 

Didrik tror att de anställda värderar en ordentlig nedsättning i tid högre medan Evert tror 

att det handlar om lojalitet mot ämnet. Ceasar menar att det handlar om egenintresse och 

erkännanden snarare än ersättning. Detta tyder på att det inte är det monetära 

belöningarna som är av betydelse. Erkännande och egenintresse kan sägas tillhöra 

baskravet att få en social status som Vroom (1995) tar upp. Vi ser att erkännande 

handlar om att få bekräftelse från andra, vilket således verkar vara en betydande faktor. 

Vi ser även att erkännandet hör ihop med Lindmark & Önneviks (2006) psykosociala 

belöningar, då det rör sig om att få uppskattning för det man gjort. 

 

Vi ser slutligen att cheferna och de anställda är överens om att det inte är de monetära 

belöningarna som är av störst betydelse när det gäller att ta på sig ytterligare ansvar utan 

att det snarare handlar om möjligheter för individen. 

Resurserna är inte tillräckliga   

Cheferna Asta och Evert anser sig inte ha tillräckliga resurser för att kunna motivera de 

anställda på det sätt som de skulle vilja. I princip alla chefer är eniga om att om mer 

resurser funnits tillgängliga skulle mer tid för forskning erbjudas de anställda. Evert 

menar att han förutom mer tid för forskning skulle vilja ge de anställda mer tid för 

undervisning. De anställda är eniga med cheferna om att det är mer tid för forskning och 

undervisning som de skulle vilja prioriteras. Vi ser i och med respondenternas svar att 

de anställdas syn på vad som skulle kunna öka deras motivation stämmer överens med 

chefernas syn, vilket tyder på en samstämmighet i vad de vill uppnå. 

 

I dagsläget har dock cheferna inte tillräckliga resurser för att kunna tillägna de anställda 

mer tid för forskning och undervisning. Merchant & Van der Stede (2007) menar att det 

är viktigt att tillhandahålla nödvändiga resurser för att de anställda ska motiveras och nå 

framgång. Frågan är då hur de anställda ska motiveras än mer när resurserna är 

begränsade. Lösningen på problemet ser vi kan ligga i Haikolas (2000) resonemang 

kring att individer inom akademin är starka individualister och har en stark tillhörighet 

till en profession vilket gör att de inte behöver bli stimulerade utifrån. Utifrån 

ovanstående drar vi slutsatsen att de begränsningar som finns inte är avgörande för 

möjligheten att öka de anställdas motivation i och med att har en förmåga att motivera 
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sig själva. Enligt medarbetarundersökningen anser sig 65 % av deltagarna ha tillräckliga 

resurser för att kunna utföra arbetet, vilket även det tyder på att bristen på resurser inte 

är avgörande. 
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7. Slutsats 

I avsnittet presenteras de slutsatser vi kunnat dra utifrån genomförda analys. Därefter 

presenteras den kritik vi kan rikta mot genomförd studie. Avslutningsvis ges förslag på 

fortsatta studier inom ämnet. 

7.1 Sammanfattande resultat av studien 

Linköpings Universitet har ambitionen att förmedla sin strategi genom en strategikarta. 

De flesta respondenter anser sig dock ha svårt att använda den då den inte är anpassad 

efter de enskilda verksamheterna. För att uppnå syftet att förmedla universitetets strategi 

bör strategikartan förmedlas ner och göras mer förståelig för anställda och chefer på 

respektive avdelning. Om organisationen lyckas med ovanstående ser vi förbättrade 

förutsättningar för att strategisk kongruens ska kunna uppnås. Vi ser att det råder 

bristande kongruens mellan undersökt styrtal och det mål det är tänkt att mäta. Detta då 

målet är inriktat på kvalitet medan styrtalet har ett fokus på kvantitet. Den bristande 

kongruens som tycks råda bör inte skapa oro då begreppet i det här fallet tas upp i en 

annan kontext än den som Nilsson & Rapp (2005) tar upp begreppet i. Under 

intervjuerna framkom att de anställda inte har tydliga mål att uppnå i sitt arbete, vilket 

vi ser delvis kan bero på att strategin inte är nedbruten till lägre nivåer. Vi ifrågasätter 

dock om det verkligen krävs konkreta mål för vad de anställda ska sträva efter att 

uppnå. Detta då de i hög är självstyrande och innehar ett professionellt omdöme som 

gör att de vet vad de ska göra utan att det finns några tydliga mål. I princip alla påpekar 

även vikten av att ha frihet att kunna organisera sitt arbete, vilket vi ser även det tyder 

på att avsaknaden av tydliga mål inte är så stor vid Linköpings Universitet. 

 

Respondenternas svar visar på att cheferna har möjligheter att påverka de anställdas 

motivation, dock kan det enligt de anställda ske i både positiv och negativ bemärkelse. 

Cheferna är nöjda med sitt sätt att motivera, varför vi drar slutsatsen att cheferna ser sig 

kunna påverka enbart i positiv riktning. Detta leder till att ett gap uppstår mellan de 

olika respondenternas uppfattning. Om cheferna agerar på ett sätt som de anser vara 

lämpligt men som enligt de anställda inte är motiverande ser vi att detta kan hämma de 

anställdas motivation. Vi ser dock inte att detta gap behöver vara något stort problem i 

och med att Haikolas (2000) påstående om att individer inom akademin inte behöver bli 
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stimulerade utifrån. De anställda och cheferna är eniga om vilka faktorer som har störst 

inverkan på de anställdas motivation. Det brinnande intresset utgör tillsammans med 

frihet och det sociala viktiga motivationsfaktorer. Det är således inte pengar som 

värderas högst vilket vi ser borde betyda att de anställda värderar icke-monetära och 

psykosociala belöningar högre. Detta stöds av Fottler (1981) som menar att anställda i 

offentliga organisationer inte anser monetära belöningar vara så viktigt. Vi ser inte detta 

vara så märkligt i och med att offentliga organisationer har finansiella begränsningar, 

vilket individer som dras till dessa organisationer är medvetna om.  

 

Slutligen kan vi, efter att ha genomfört denna studie, konstatera att chefer och anställda 

har en relativt lika syn i de flesta frågeställningar vi berört. Vi kan även konstatera att 

första linjens chefer vid Linköpings Universitet inte behöver styra sina underordnade i 

någon hög utsträckning då de anställda innehar ett brinnande intresse för sitt ämne och 

är självstyrande. Haake (2004) menar att anställda inom akademin innehar en stark 

individualism och självständighet, vilket vi ser tyder på att de anställda inte behöver 

några tydliga mål för vad de ska uppnå. I och med deras brinnande intresse och därmed 

vilja att utveckla sitt ämne ser vi att de anställda trots den passiva styrningen, de oklara 

målen och strategins bristande nedbrutenhet, arbetar i enlighet med universitetets 

övergripande strategi.   

 

Vi ser att Linköpings Universitetet fungerar så som det ser ut idag. Vi tror dock att det, 

för att universitetet ska utnyttja sina resurser på ett mer optimalt sätt, krävs vissa 

förbättringar. Strategin bör brytas ner till en nivå som förstås av de anställda samtidigt 

som styrningen från första linjens chefer bör bli mer aktiv. Även målen för de anställda 

bör bli tydligare för att säkerställa att alla strävar i samma riktning. Trots dessa 

förbättringsmöjligheter ser vi att fokus på de anställdas frihet inte är att förglömma. Vi 

tror trots allt att friheten har stor betydelse för de anställdas motivation och därmed för 

universitetets framgång.    

7.2 Kritik mot studien 

Under genomförandet av denna studie har vi kommit till insikt med att vår studie har 

vissa oklarheter. Oklarheterna ligger främst i de frågor som tagits upp kring mål. 

Respondenterna hade under intervjuerna, som tidigare nämnts, svårt att förstå begreppet 

mål, vilket skulle kunna bero på att vi inte tydliggjorde vilka mål som åsyftades. Om vi 
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tydliggjort vilka mål vi syftade på ser vi att respondenterna kunnat ge oss annorlunda 

svar som sedan kunnat påverka studiens resultat.  

7.3 Förslag på fortsatta studier 

Under studiens genomförande har idéer kring ytterligare forskning som kan vara 

intressant att belysa, vuxit fram. Dessa idéer kommer att presenteras nedan. 

 

Vi har genomfört vår studie på den filosofiska fakulteten vid Linköpings Universitet. En 

intressant studie skulle kunna vara att utvidga studien vi genomfört till att innefatta fler 

fakulteter och göra en jämförelse mellan dessa. Detta ser vi skulle vara intressant då vi 

har vissa föraningar om att fakulteterna skiljer sig åt vilken kan ha en inverkan på 

respondenternas svar och därmed även på resultatet.         

 

Vår studie innehåller intervjuer med första linjens chefer samt anställda kring bland 

annat strategin på universitetet. Det skulle vara av intresse att undersöka det 

strategiarbete som förs genom att även intervjua universitetets ledning som har 

inflytande på strategiarbetet och undersöka tanken bakom den strategi som finns. 

Ledningens tankar skulle sedan kunna ställas mot det empiriska material och det resultat 

som framkommit i vår studie för att få en mer fullständig bild av hur strategiarbetet går 

till på universitetet.  
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Chefer 

Vad är din roll/ uppgift som chef? 

 

Hur används strategikartan? Vilken funktion har strategikartan? 

Diskuterar ni universitetets strategier på avdelningen? 

Har institutionen någon egen strategi? Är de anställda medvetna om den?  

 

Enligt LIU:s strategikarta är ett delmål att skapa och sprida internationellt excellenta 

forskningsresultat, detta mål mäts bland annat genom ett citeringsindex för 

vetenskapliga arbeten från LIU.  

- Tycker du att detta är bra mätetal?  

- Vad har mätetalet fått för effekt på de anställdas arbete? 

- Hur har det inverkat på deras motivation att prestera? 

 

Vad har anställda för mål? 

Vem sätter dessa mål? 

 

Vad anser du motiverar de anställda att prestera och uppnå målen?   

Hur gör du för att motivera de anställda att nå upp till målen? 

Vilka resurser har du till förfogande för att motivera de anställda? 

Är du nöjd med ditt sätt att motivera?  

Om du hade en icke definierad mängd pengar, vad skulle du då göra för att motivera 

dina anställda ytterligare?  

 

Vilken påverkan ser du att lönen har på de anställdas motivation? 

Vilken påverkan ser du att andra förmåner har på de anställdas motivation? 

 

Vad gör ni för att de anställda ska trivas på arbetsplatsen? 

Hur anser ni att ni lyckas? 
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Vilka möjligheter har de anställda att ta ytterligare ansvar i form av ytterligare 

arbetsuppgifter? 

Hur lockar du de anställda att ta mer ansvar? 

Vilken inverkan tror du att ersättning har på de anställdas vilja att ta ytterligare ansvar? 

 

Anställda 

Vad fick dig till att börja forska? Vad fick dig att börja på LIU? 

 

Diskuterar ni universitetets strategier på avdelningen? 

Har institutionen någon egen strategi? 

 

Enligt LIU:s strategikarta är ett delmål att skapa och sprida internationellt excellenta 

forskningsresultat, detta mål mäts bland annat genom citeringsgraden för vetenskapliga 

arbeten från LIU.  

   - Vad tycker du om det här mätetalet? 

   - Används detta mått på er avdelning, hur? 

   - Påverkar det din motivation? 

 

Vad har du för mål att uppnå?   

Vem sätter dessa mål?  

Vilka egna mål för vad du vill prestera har du satt upp, utöver de som ställs uppifrån? 

Vad känner du motiverar dig att försöka uppnå dina egna mål respektive målen 

uppifrån? 

 

Vad motiverar dig att göra ett bra arbete? 

Vad är viktigt för att du ska trivas på arbetsplatsen? 

 

Vad anser du att chefen har för roll på arbetsplatsen? 

Vad kan chefen göra för att du ska trivas på arbetsplatsen? 

Vad gör din chef idag för att öka din motivation i ditt arbete? 

Finns det något annat chefen skulle kunna göra för att motivera dig att prestera? 

Vilken möjlighet anser du att chefen har för att påverka din motivation? 

Vilken påverkan har lönens storlek på din motivation? 
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Vilken påverkan har andra förmåner på din motivation? 

 

Hur ställer du dig till att få mer ansvar? 

Vilken inverkan har ersättningen på din vilja att ta ytterligare ansvar? 
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 Linköping, mars 2011 

Tillåtelsebrev angående deltagande i studie 
 

Vi är två studenter, Maria Fränne och Hanna Persson, från Civilekonomprogrammet, 

vid Linköpings universitet som gör en studie till vår D-uppsats. Vi kommer att studera 

vad som motiverar forskare, ur både forskarnas och chefernas perspektiv. 

 

I studien vill vi undersöka vad som motiverar personer, med både forskning och/eller 

undervisning i tjänsten, samt chefernas möjligheter att bidra till ökad motivation. Vi vill 

utföra studien på Linköpings universitet och begränsar oss till institutioner på den 

filosofiska fakulteten. Vi vill genomföra enskilda intervjuer med både anställda och 

chefer och dessa kommer att spelas in för att underlätta analysarbetet. 

 

Deltagande liksom institutionen är anonym och forskningsetiska principer kommer 

strikt att följas. De digitala ljudfilerna från inspelningarna kommer att förvaras säkert 

och det är enbart vi själva som kommer att ha tillgång till dessa. Datan kommer enbart 

att användas i den rapport som skrivs. Inga riktiga namn, namn på institutioner eller 

andra avslöjande detaljer kommer att användas i rapporten eller vid presentation av 

studien. 

 

Deltagandet i studien är frivillig och du har när som helst rätt att avbryta din 

medverkan.  

 

Åsa-Karin Engstrand, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, 

Linköpings Universitet, är handledare för denna studie.  

 

Vi vore tacksamma om du är villig att delta i studien. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Fränne och Hanna Persson 

 

Om du är villig att delta i studien, vänligen skriv ditt namn, signatur och datum nedan: 

 

Namn and signatur: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Datum: 

 

……………………………………………………………………………………………
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