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SAMMANFATTNING 
 
Samhall ska genom meningsfulla arbeten utveckla funktionshindrade personer med nedsatt 
arbetsförmåga. Målet är alltid övergång till anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. 
Samhall i Gällivare upplever svårigheter att förmå medarbetarna att ta de steg som 
Samhallprocessen kräver trots att de har kapacitet och trots att det skulle betyda förbättringar 
för deras hälsa och livskvalitet. Genom studiebesök och halvstrukturerade intervjuer med 
personalansvariga och med funktionshindrade medarbetare och mot bakgrund av olika 
motivationsteorier har Samhallprocessen studerats och analyserats för att skapa underlag för 
en teoretisk arbetsmodell för Samhalls personalutvecklingsarbete. Resultaten visar att 
Samhallprocessen teoretiskt sett har alla förutsättningar att vara framgångsrik, att Samhall är 
en utmärkt arbetsgivare och att medarbetarna är lojala. Den konkreta frågan, om de 
funktionshindrade medarbetarna saknar motivation eller om de beskrivna svårigheterna beror 
på någonting annat, besvaras med att det sannolikt finns flera andra, allmänna och 
individuella, faktorer som bidrar. Det handlar om rekryteringen, om de nya medarbetarnas 
engagemang i målet med anställningen och om målkonflikter på organisations-/individnivå 
som skapar otydliga förväntningar. Det handlar om den inre motivation som krävs för 
personlig utveckling, om tillgången till utvecklande arbetsuppgifter, om medarbetarnas 
självkänsla och förväntningar på sig själva och sina möjligheter och om behovet av positiva 
och höga förväntningar från omgivningen.  Det kan också finnas motiv att stanna i Samhall 
och det kan vara så att medarbetarna har nått sitt mål - de har ett arbete. 
 
Nyckelord: personalutveckling, motivation, förväntningar, självkänsla, självtillit.  
 
 



ABSTRACT 
 
The main objective for Samhall is to create meaningful work for the development of people 
with functional disabilities whose capacity for work is limited in order to enable them to get at 
regular job. According to Samhall Gällivare it is difficult to persuade the employees to 
actively engage in the Samhall-process despite the fact that they are capable and that this 
could mean significant improvement of their health and quality of life. Through visits and 
interviews with personnel managers and employees and in the light of different motivation 
theories the Samhallprocess has been studied and analysed in order to create a basis for a 
theoretical work model for the development of personnel. The results show that, theoretically, 
the Samhallprocess has all the prerequisites for successful personnel development, Samhall is 
an excellent employer and the employees are loyal. The research question, do the employees 
lack in motivation or are the described difficulties contingent on other factors, is answered as 
follows: it is likely that there are many other general and individual influencing factors. These 
concern the recruiting process and the new employees’ commitment to the objective of the 
employment and conflicting goals, on organizational and individual levels, which create 
ambiguous expectations. These also concern the intrinsic motivation necessary for personal 
development, the supply of developing work, the employees’ selfesteem and expectations of 
themselves and their opportunities and the need for positive and high expectations from other 
people. It is also possible that there are motives for remaining in Samhall and, also, the 
employees might already have reached their goals – they have a job. 
 
Key words: development of personnel, motivation, expectations, self esteem, self efficacy.  
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Samhall är, enligt Samhall i Gällivare, med sina drygt 22 000 medarbetare på 250 orter i 
landet ett av Sveriges största företag och dessutom Sveriges ledande företag för utveckling 
genom arbete för personer med funktionshinder. På en konkurrensutsatt marknad och på 
marknadsmässiga villkor producerar Samhall efterfrågade varor och tjänster inom områden 
som bemanning, tillverkning, montering, förpackning, lager och logistik, fastighets- och 
markskötsel, städning och äldreservice.  
 
Samhall i Gällivare har beskrivit att företagets uppdrag är att skapa meningsfulla och 
utvecklande arbeten för personer med funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga. 
Genom att matcha rätt personer med rätt arbetsuppgifter, så att var och en gör det som de är 
bra på, ska människor kunna växa och utveckla de egenskaper som krävs i arbetslivet liksom 
sin förmåga och sin självkänsla samtidigt som rätt kvalitet uppnås i uppdraget. Var och en ska 
få möjlighet att prova på sådana arbetsuppgifter som utförs på den övriga arbetsmarknaden 
och på så sätt kunna växa utifrån sina egna förutsättningar. De som arbetar inom Samhall ska 
uppleva att de därigenom får en starkare ställning på arbetsmarknaden och de ska bygga upp 
en tro på sig själva och få en meningsfull vardag medan kundföretagen får kvalitet i 
utförandet av uppgifterna samtidigt som de på ett naturligt sätt tar ett socialt ansvar inom 
ramen för sin verksamhet.  
 
Enligt Samhall i Gällivare har Samhall har utvecklat en process för personalutveckling – 
Samhallprocessen. Inom ramen för Samhallprocessen erbjuds medarbetare med 
funktionshinder en kombination av arbete, praktik och utbildning. Medarbetarna får prova på 
olika arbetsuppgifter hos en kund där Samhall har uppdrag, som praktikant hos en annan 
arbetsgivare eller inom Samhalls egen produktion. Dessutom genomförs utvecklingsinsatser 
som anpassas efter en personlig och individuell utvecklingsplan.  Målet är alltid att hitta, och 
gå över till, en anställning hos en annan arbetsgivare. I Samhalls uppdrag ingår ett krav på att 
minst 5 procent av medarbetarna varje år ska gå vidare till nya arbeten på den reguljära 
arbetsmarknaden. Och varje år går också mer än 1 000 medarbetare vidare till ett nytt, vanligt 
arbete utanför Samhall.  
 
1.2 Problembeskrivning 
 
Personalledarna på Samhall i Gällivare upplever att det kan vara svårt att förmå de anställda 
att prova på nya arbetsuppgifter, att praktisera utanför Samhall, att bli bemannade i så kallad 
”inbyggd verksamhet” hos företag utanför Samhall och att gå vidare till nya arbeten utanför 
Samhall. Detta trots att personalledarna och personalutvecklaren tror att personerna är kapabla 
till detta och att det i många fall också skulle kunna betyda stora förbättringar för de aktuella 
medarbetarnas hälsa och livskvalitet. Samhall har därför bett om hjälp i form av utförande av 
ett examensarbete med psykologisk inriktning. Samhalls syfte med detta är att upprätta en 
teoretisk arbetsmodell för arbetet med att utveckla och motivera enskilda medarbetare med 
funktionshinder. Särskilt ska framgångsrika motivationsfaktorer beaktas. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
 
Samhalls problembeskrivning indikerar ett antagande om att antingen saknar de aktuella 
medarbetarna motivation eller så har de personalansvariga inte kunnat förstå vad som 
motiverar dem. Problembeskrivningen uttrycker också ett behov av information och kunskap, 
om olika motivationsfaktorer, som kan tillämpas konkret och praktiskt för att skapa 
förutsättningar att förbättra Samhalls process för personalutveckling, och/eller de 
personalansvarigas arbetsmetoder inom ramen för processen, i syfte att uppnå bättre resultat. 
 
Syftet med detta arbete är därför att, mot bakgrund av befintliga arbets- och 
socialpsykologiska teorier om de olika faktorer som påverkar människors motivation och 
beteenden, studera och analysera Samhallprocessen och de arbetsmetoder som ingår i den ur 
de personalansvarigas respektive de funktionshindrade medarbetarnas olika perspektiv för att 
skapa ett underlag till en teoretisk arbetsmodell för det fortsatta arbetet med att utveckla och 
motivera enskilda medarbetare med funktionshinder. 
 
I Organizational Psychology, sid 72 skriver Schein (1994) (egen översättning): 
 

”Vi kan bara dra slutsatsen att personer som inte aktivt söker utmaning eller 
självförverkligande på arbetsplatsen antingen saknar detta behov eller inte har  
fått möjlighet att uttrycka det. Detta kan antingen bero på att behov som är lägre 
i behovshierarkin ännu inte har blivit uppfyllda eller på att organisationen har  
”tränat” medarbetarna att inte förvänta sig meningsfullhet i arbetet som en del  
av det psykologiska kontraktet.” 

 
Detta föranleder den konkreta frågeställningen för detta arbete: 
 
Saknar de aktuella medarbetarna motivation eller beror de av Samhall beskrivna svårigheterna 
på någonting annat?  
 
1.4 Samhall och Samhallprocessen 
 
Samhall i Gällivare har gett följande beskrivning av Samhall och Samhallprocessen. 
 
Organisation och verksamhet 
 
Samhall AB är organiserat i åtta regioner som i sin tur är indelade i distrikt och 
arbetsområden. Den nordligaste regionen är Region Luleå som består av sju distrikt. Ett av 
dem är distriktet Norra Lappland som har tre arbetsområden;  Kiruna/Karesuando, Gällivare 
och Jokkmokk. 
 
Inom Samhall Gällivare arbetar fyra direktanställda personer; arbetsområdeschefen, två 
personalledare och en personalutvecklare, samt ett 60-tal funktionshindrade medarbetare, så 
kallade FA-anställda. Personalutvecklaren och en säljansvarig, med placeringsort Jokkmokk, 
fungerar som stödfunktioner för hela distriktet Norra Lappland, medan varje arbetsområde i 
distriktet har en egen arbetsområdeschef, egna personalledare och egna FA-anställda.  
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Verksamheten i Samhallkoncernen delas upp i fyra processer: 
 
- Ledningsprocessen omfattar strategisk utveckling, verksamhetsplanering/budgetering, 

verksamhetsutveckling och –uppföljning/avknoppning och omstrukturering samt intern 
och extern kommunikation.  

- Samhallprocessen omfattar allt arbete med utveckling av funktionshindrade medarbetare; 
från rekrytering via de olika utvecklingsstegen fram till övergång till annat företag 
och/eller avgång från Samhall. 

- Affärsprocessen omfattar marknads- och försäljningsarbete samt produktionsplanering, 
produktion, leverans och uppföljning. 

- Stödprocesser omfattar verksamheter och funktioner som ekonomi, direktanställd 
personal, inköp, IT, miljö och arbetsmiljö. 

 
Det finns två huvudprocesser; Samhallprocessen (personalutveckling) och affärsprocessen 
(produktion), och eftersom produktionen av varor och tjänster är ett medel i 
personalutvecklingen samtidigt som personalutvecklingen är en förutsättning för 
produktionen av varor och tjänster är dessa två processer i allra högsta grad beroende av 
varandra. Detta arbete handlar om Samhallprocessen, men enligt det systemsynsätt som 
beskrivs av Bruzelius och Skärvad (1995) måste Samhallprocessen studeras i sitt 
sammanhang. Det betyder att Samhallprocessen inte kan studeras utan att samtidigt studera 
och väga in delar av produktionsprocessen. För att förstå Samhallprocessen och de aktiviteter 
som utförs inom ramen för den krävs också kunskap om vilka faktorer och tankegångar som 
ligger bakom processens utformning och om vilka andra, omgivande faktorer som påverkar 
aktiviteterna och deras utförande i processen. Det handlar bland annat om koncernens 
grundläggande värderingar och antaganden, vilka mål som finns för verksamheten, på vilket 
sätt uppfyllelsen av dessa mål mäts och vilken kompetens och vilka övriga resurser som finns 
tillgängliga inom Samhall. Det handlar också om de enskilda individer och grupper av 
människor som finns i organisationen, hur exempelvis deras kunskaper, motiv och värderingar 
ser ut och hur de fungerar tillsammans. Slutligen handlar det också om olika faktorer utanför 
Samhall som till exempel de förutsättningar, villkor och möjligheter som samhälls- och 
företagsstrukturen på den aktuella orten tillhandahåller för genomförandet av Samhalls 
verksamhet. 
 
Grundläggande värderingar 
 
Samhall har, enligt den företagsgemensamma dokumentationen av verksamheten, en för 
koncernen gemensam värdegrund som bland annat säger att: 
 
- Arbetet har ett avgörande värde för människors livskvalitet och att arbetet därför ska vara 

det främsta medlet för personalutveckling. 
- Människosynen i Samhall ska innebära tilltro till att alla människor har både användbara 

kunskaper och erfarenheter och vilja och förmåga att lära sig och att utvecklas.  
- Ledarskapet ska vara tydligt, motivationsskapande och bidra till arbetsglädje. 
- Arbetsmiljön ska vara bra, utvecklande och anpassad till de anställdas behov och 

förutsättningar. 
- Arbetsklimatet ska vara öppet och tillåtande och alla synpunkter från de anställda ska tas 

tillvara. 
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Styrning, uppföljning och utveckling av Samhallprocessen 
 
Samhallprocessen styrs genom ett företagsövergripande system. Det betyder att det är 
företagsledningen som sätter, och följer upp, mål i processen och som beslutar om större 
ändringar av processen. Företagsledningen har också det övergripande ansvaret för att se till 
att det finns tillräckliga resurser för att genomföra processen. Varje år görs en systematisk 
analys av hela systemets effektivitet och lämplighet baserat på ett underlag som bland annat 
består av den årliga personalenkäten, human score-card och förbättringsförslag som 
framkommit i organisationen avseende processen. 
 
På regional nivå fastställs målen för varje distrikt och säkerställs att de olika distrikten har 
tillräckliga resurser för fullföljandet av personalutvecklingen i enlighet med målen. 
Uppföljning av mål och resultat sker på samtliga nivåer. 
 
Mål och nyckeltal 
 
Företagsledningen sätter årligen upp mål för Samhallprocessen. Personalutvecklingsmålen för 
2006 var: 
 
- 24,4 miljoner arbetade timmar för anställda med funktionshinder i trygghetsuppdraget 
- 40 procent av nyanställningen från prioriterade grupper (psykiska funktionshinder, 

intellektuella funktionshinder eller flera funktionshinder) 
- 5 procent övergångar 
- minskad sjukfrånvaro 
- värdeskapande tid 100 procent, varav arbete 90 procent och utvecklingsinsatser 10 procent 
- utvecklingspraktik, minst 1 vecka ska erbjudas per person 
 
Utöver personalutvecklingsmålen finns ett antal nyckeltal som följs upp i den operativa 
verksamheten. Nyckeltalen beskriver delar inom personalutvecklingen som är viktiga för att 
nå målen, både ur företagets och ur den enskilda individens synvinkel. De flesta nyckeltal har 
inget fastställt måltal utan ingår som delar i målet värdeskapande tid/utvecklingsinsatser: 
 
- utvecklingssamtal, 100 procent genomförande 
- utbildning/utveckling, antal timmar (ingår i värdeskapande tid/utvecklingsinsatser) 
- intern praktik, antal timmar (ingår i värdeskapande tid/utvecklingsinsatser) 
- extern praktik, antal timmar (ingår i värdeskapande tid/utvecklingsinsatser) 
- friskvård, antal timmar (ingår i värdeskapande tid/utvecklingsinsatser) 
- rehabilitering, antal timmar (ingår i värdeskapande tid/utvecklingsinsatser) 
 
I tillägg till dessa mål och nyckeltal för Samhallprocessen och personalutvecklingen finns det 
också mål avseende det ekonomiska utfallet av kostnader och intäkter i Samhallprocessen och 
i affärsprocessen (produktionen). 
 
Kompetenskrav på personalledare 
 
De funktionshindrade medarbetarnas närmaste chef, deras respektive personalledare, har alltid 
huvudansvaret gentemot medarbetarna. Personalledarna har därför en central roll i 
Samhallprocessen.  
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De förutsättningar och krav som gäller för Samhalls personalledare inkluderar att de ska: 
 
- dela koncernens värderingar, verksamhetspolicy och strategier 
- ha tilltro till alla människors förmåga att växa genom att utveckla sina kunskaper och 

färdigheter och/eller skaffa nya 
- ha förmåga till samspel och kommunikation med individuella medarbetare eller grupper så 

att de kan genomföra exempelvis utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar i dialog med 
medarbetarna 

- utveckla arbetsorganisationen bland annat genom att delegera och stimulera 
medarbetarnas ansvarstagande 

- ta ansvar för utförandet av såväl produktionen som personalutvecklingen, vilket förutsätter 
förmåga att planera, prioritera och använda befintliga stödresurser. 

 
1.5 Tidigare forskning 
 
Det har, enligt Samhalls regionkontor i Luleå, helt säkert gjorts många olika undersökningar 
av Samhall och av Samhalls verksamhet i de olika regionerna i Sverige. Samhallkoncernen 
har däremot inget centralt arkiv för utförda undersökningar och efter en omorganisation är 
möjligheterna att överblicka helheten eller att gå tillbaka till enskilda, tidigare studier och 
deras resultat mycket små. Det har därför inte varit möjligt att klarlägga om tidigare 
undersökningar har gjorts i någon form av Samhallprocessen mot bakgrund av 
motivationsteorier eller vad sådana undersökningar i så fall fick för resultat. 
 
1.6 Definitioner och utgångspunkter för arbetet 
 
Den aktuella problemformuleringen frågar efter framgångsrika motivationsfaktorer som kan 
fungera som drivkraft för enskilda medarbetare med funktionshinder att utvecklas och att gå 
vidare till anställningar utanför Samhall. Följande definitioner av motivationsbegreppet ligger 
som grund för detta arbete: 
 
Motiv är, enligt Bunkholdt (1991), ett energibegrepp som är kopplat till (mål-)inriktningen av 
ett beteende. Det handlar om ett tillstånd hos individen, men det behöver inte vara ett 
bristtillstånd. Begreppet används främst i samband med mänskliga handlingsmönster och när 
målinriktning kopplas till motivationsbegreppet innebär det att det finns ett inslag av 
kognitiva processer, som utnyttjar kunskaper och erfarenheter och väljer mellan olika 
handlingsalternativ, i det som kallas motiv.  
 
Drift är, enligt Bunkholdt (1991), en motivationsterm som vanligtvis används om motiv som 
är förankrade i fysiologiska behov eller tillstånd hos individen, tillstånd som kännetecknas av 
brist eller spänning. Det handlar också om energi, något som sätter igång aktivitet hos 
individen. Den huvudsakliga skillnaden mellan drift och motiv är att motiv är ett bredare 
begrepp eftersom det omfattar handlingar som inte nödvändigtvis är knutna till fysiologiska 
tillstånd och ofta kännetecknas av en målinriktning. 
 
Motivation är, enligt Nationalencyklopedin (1994), en sammanfattande psykologisk term för 
de processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende.  
 
Aamodt (1991) menar att arbetsmotivation inom arbetspsykologin ofta definieras som den 
kraft eller energi som får en individ att prestera bra i arbetet.  
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Förmåga och skicklighet avgör om en individ kan utföra sitt arbete men det är individens 
motivation som avgör om han vill utföra det och om han kommer att göra det ordentligt. Det 
är visserligen svårt att mäta det faktiska sambandet mellan motivation och prestation, men de 
flesta forskare är, enligt Aamodt (1991), överens om att ökad motivation leder till ökade 
arbetsprestationer.  
 
Inom ramen för detta arbete används begreppen motiv och motivation i den målinriktade 
betydelsen oavsett om motivet är förankrat i ett fysiologiskt eller icke fysiologiskt 
bristtillstånd eller annat tillstånd och oavsett om det finns ett inslag av medvetna eller 
omedvetna kognitiva processer eller inte. 
 
Faktorer som påverkar människors beteende 
 
Enligt Schein (1994) har människor både lika och olika medfödda behov, predispositioner, 
styrkor, svagheter och talanger. Människors beteende är dessutom, enligt Schein (1994), 
endast till en liten del resultatet av de behov och motiv som finns i det biologiska ursprunget. 
Det beror i avsevärt mycket större utsträckning på inlärda motiv och responser och på de 
faktorer som verkar i den aktuella situationen. Människors behov, kunskaper, värderingar, 
normer och attityder är också inlärda och på så sätt beroende av den enskilda indivdens 
kulturella, ekonomiska och sociala bakgrund. Dessutom påverkar de erfarenheter människor 
gör under livet såväl deras synsätt, deras kompetens och deras attityder som deras perception 
av den aktuella situationen. En första utgångspunkt för detta arbete är därför att alla 
människor är olika och att varje individ, dessutom, vid olika tidpunkter i livet och i olika 
situationer är motiverad av olika saker (Figur 1).  
 
 

 
 
Figur 1: Faktorer som påverkar människors beteende (egen modell). 
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En andra utgångspunkt för detta arbete är att motivation bara är  en av många olika faktorer 
som påverkar individers beteende (Figur 1). Det mänskliga beteendet är, enligt Schein (1994), 
ett komplext resultat av perception, förväntningar, antaganden och kognition. Det handlar om 
hur en individ uppfattar och tolkar den aktuella situationen och de människor som finns i den, 
vilket involverar individens förväntningar och antaganden både om situationen och om 
människorna. Såväl perception som förväntningar och antaganden beror i sin tur på tidigare 
erfarenheter, på kulturella normer i omgivningen och på inlärning från andra människor. 
Individen processar all denna information kognitivt och emotionellt och ur denna 
tankeprocess uppstår en intention som i sin tur kan leda till ett beteende.  
Även i arbetet är motivation bara en av de många faktorer som styr individers beteende. I 
många fall är det inte ens den viktigaste faktorn. Förmåga är, enligt Jewell (1998), den enskilt 
viktigaste faktorn och olika faktorer i omgivningen, såsom arbetets utformning, oklara mål 
eller fysiska hinder som exempelvis otillräcklig information eller trasiga arbetsverktyg, kan 
också vara viktigare än motivationsfaktorn när det gäller att förklara skillnader mellan olika 
prestationsnivåer. Motivation kan inte heller observeras direkt. Jewell (1998) menar att endast 
resultatet av motivation i form av beteende, är observerbart. När människor arbetar hårt 
och/eller presterar bra drar omgivningen ofta slutsatsen att de har hög arbetsmotivation medan 
omgivningen, när människor inte presterar bra eller inte verkar försöka, antar att det beror på 
att de inte är motiverade. Den här typen av slutsatser är i bästa fall bara delvis riktiga. 
 
En tredje utgångspunkt för detta arbete är, som Schein (1994) också skriver, att mänskligt 
beteende och motivation måste förstås ur ett sociologiskt-, ett situations-, ett utvecklings- 
samt ett organisationsperspektiv (Figur 1). Människors sociala beteende är strikt reglerat via 
gemensamma normer och värderingar och de stora kulturella skillnaderna gör att normer och 
värderingar kan vara helt olika i olika kulturer eller subkulturer. Eftersom det är viktigt för 
människor att bibehålla den givna ordningen för samspel med varandra genom att anpassa 
beteendet efter dessa normer och värderingar kan inga slutsatser dras om orsaken till 
människors beteenden utan att betrakta det ur ett sociologiskt- och situationsperspektiv som 
kan ge information om de gemensamma normer och värderingar som gäller för de aktuella 
människorna i den aktuella situationen. Schein (1994) säger också att utvecklingsperspektivet 
är en förlängning av det sociologiska- och situationsperspektivet på så sätt att det visar att 
behov, motiv, förmåga, attityder, värderingar och normer förändras i takt med samhällets, 
organisationens och inte minst den enskilda individens utveckling under barndomen och 
genom hela livet. En av de viktigaste situationsfaktorerna som avgör olika mönster för 
motivation är den organisation en individ arbetar för; hur den behandlar medarbetarna, vilka 
normer och värderingar som är styrande, vilken typ av auktoritet och makt som utövas och 
vilken typ av motiv de olika individerna agerar utifrån.  
 
Enligt Schein (1994) klassificerade Etzioni (1961) olika typer av organisationer och deras 
respektive psykologiska kontrakt med sina individuella medlemmar. Denna klassificering 
bygger dels på den typ av auktoritet eller makt som används och dels på den typ av 
delaktighet och engagemang som individuella medlemmar ger organisationen. Olika typer av 
auktoritet och makt resulterar i olika typer av delaktighet och engagemang. Det psykologiska 
kontraktet – förhållandet mellan organisationens respektive individens förväntningar på 
varandra – bygger, i det här sammanhanget, på ett utbyte av prestationer mot antingen yttre 
belöningar (exempelvis ekonomiska eller sociala) eller möjligheten att få uppleva inre 
belöningar (exempelvis tillfredsställelsen av att få använda sin kapacitet och av att lyckas). 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Behov av förändring 
 
Det aktuella problemet är inte unikt för Samhall i Gällivare och det är inte heller unikt för 
Samhall. Bruzelius och Skärvad (1995) menar att enligt ett systemsynsätt ingår alla 
organisationer, oavsett verksamhet, i ett större system; ett samhälle, ett land, världen. 
Organisationerna i sig själva betraktas som öppna system som påverkar, och som påverkas av, 
de större system som de ingår i. Enligt detta synsätt kommer förändringar i det större 
systemet, oavsett om de är på global, nationell eller lokal nivå, förr eller senare att föranleda 
behov av förändringar i delsystemet organisationen. Enligt Their (1994) uppkommer 
förändringsbehoven kontinuerligt på alla nivåer i varje organisation, ända ner till den enskilda 
individen som finns i organisationen. För de enskilda individerna innebär detta förändringar 
på flera områden. Varken arbetsuppgifter, kompetenskrav eller de sociala banden är stabila 
och den kompetens som utbildning och erfarenheter ger föråldras allt snabbare.  
 
Behov av förändring kan också komma inifrån organisationen och från de enskilda 
individerna. Their (1994) menar att arbetslivsforskningen under 1980-talet har visat att 
människors förväntningar på arbetet har förändrats. Medarbetare upplever ofta lönen som 
självklar, men människor söker också meningsfullhet i arbetet. Arbetet är ofta en del av 
identiteten och om arbetsinsatserna ges liten betydelse upplever utföraren också sig själv som 
betydelselös. Människor vill genom sitt arbete visa sin kompetens och sin förmåga och få ett 
erkännande för detta. De vill lära sig mera i arbetet och öka sin kompetens. Att lära och förstå 
är naturliga, mänskliga drivkrafter och att bli invigd, att få veta, stärker upplevelsen av 
betydelsefullhet. Dessutom lever människor allt oftare sina liv ensamma utanför arbetet. 
Arbetet blir då även ett forum för socialt samspel och förväntningarna på ett gott socialt 
klimat är uttalade. En annan naturlig drivkraft är också strävan att vidga horisonten utöver det 
ansvar arbetet i sig medför - människor vill uppleva helheter och de vill veta hur det går för 
organisationen. Individers behov av att få känna sig betydelsefulla, att få nyttja sina 
kompetenser och utvecklas och att få andras erkännande för detta, handlar på sätt och vis om 
det ultimata behovet av att utveckla och bibehålla en positiv självbild och en god självkänsla.  
 
Motstånd mot förändring 
 
Paradoxalt nog kan behovet av förändring och utveckling också ge upphov till individers 
aktiva eller passiva motstånd mot förändring. Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) kan 
motståndet vara särskilt starkt om det handlar om förändringar med potentiellt negativa 
konsekvenser för de inblandade personerna, om det råder stark tilltro till det som ska 
förändras, då skälen för, syftet med och innebörden av förändringarna är diffusa, oklara och 
osäkerhet skapas eller om negativa erfarenheter av tidigare förändringar finns. 
 
Their (1994) menar att övergångar och förändringar föder rädsla och upplevelser av förlust 
lika väl som känslor av spänning och utmaning. Rädslan är i många fall förknippad med den 
egna upplevelsen av sin roll och sin status och de risker som finns att förändringar ska få 
negativa effekter på individens självbild och självkänsla. Rädslan kan avse risken att 
misslyckas (eller att lyckas!), att uppfattas som inkompetent eller att förlora ansiktet, att 
förlora fördelar, upplevd status eller upplevt inflytande, men den kan också avse den 
instabilitet och det kaos som föregår varje förändring.  
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Effekten av sådan rädsla kan, enligt Their (1994), vara så förlamande att den påverkar 
individens förmåga till analys och tänkande, den kan upplevas så överväldigande att individen 
inte vågar ta steget och en utväg kan bli att i stället förminska eller förneka behovet av 
förändring eller att utveckla argument för förträffligheten med det rådandet tillståndet.  
 
2.1 Inre faktorer som påverkar individers beteende 
 
2.1.1 Självbild och självkänsla 
 
Enligt Nationalencyclopedin (1995) avser självet upplevelsen av att vara en levande, 
kännande och handlande varelse skild från andra och från annat. Det avser också individens 
medvetna uppfattningar, värderingar, föreställningar och minnen som tillsammans bildar en 
kunskap om den egna personen.  
 
Självet, den egna identiteten och självbilden motsvarar, enligt Brehm, Kassin, & Fein (1999), 
den totala summan av allt en människa vet och tror och kommunicerar om sig själv. Det 
handlar både om det inre självet – individens tankar och känslor – och det yttre, sociala självet 
– individens beteende. Den inre kärnan i självet är, enligt Schein (1994), stabil, vilket gör att 
människan upplever sig vara samma person vid 83 års ålder som vid 23 års ålder. En del av 
självet är föränderligt och påverkas av de erfarenheter som görs under livet och varierar från 
situation till situation. Brehm, Kassin, & Fein (1999) menar också att människor, utöver det 
aktuella självet, även har ett möjligt, framtida själv som innehåller uppfattningar om vad de 
skulle kunna bli, vad de vill bli, vad de är rädda för att bli i framtiden. Sådana möjliga, 
framtida själv utgör grunden för individens mål och planer. 
 
När det gäller det inre självet och självbilden med avseende på individers tankar och känslor 
om sig själva börjar det, enligt Brehm, Kassin, & Fein (1999), med barnets förmåga att se sig 
själv som en självständig enhet, en egen individ, och byggs därefter vidare med hjälp av andra 
människor. Enligt Bunkholdt (1991) uttrycker viktiga personer i individens omgivning i ord 
och handling hur de uppfattar individen, som tolkar detta som ett uttryck för sitt egenvärde 
och som kunskap om sig själv. Under individens fortsatta utveckling byggs självbilden, enligt 
Brehm, Kassin, & Fein (1999), vidare med fortsatt hjälp av andra människors inflytande, men 
också med hjälp av den kultur som individen lever i och genom individens egna erfarenheter 
och iakttagelser av sig själv. 
 
Självkänslan är, enligt Brehm, Kassin, & Fein (1999), den känslomässiga delen av självet. Det 
handlar om hur människor värderar sig själva positivt och negativt. Självkänslan definieras av 
överensstämmelsen mellan individens sjävbild, den han faktiskt är, och den bild av sig själv 
som individen skulle vilja ha utifrån sina egna önskningar; ideal-jaget, eller utifrån sin 
uppfattning om hur andra skulle vilja att han var; borde-jaget. Avvikelser mellan självbilden 
och ideal-jaget uppstår när individen inte når upp till sin egen standard; sina hopp, önskningar 
och drömmar. Detta leder till minskad självkänsla samt känslor av besvikelse, frustration, sorg 
och otillfredsställelse och, i extrema fall, till depression. Avvikelser mellan självbilden och 
borde-jaget uppstår när individen tycker eller tror att han inte räcker till för att klara sina 
plikter, skyldigheter och ansvar. Även detta leder till minskad självkänsla, men i det här fallet 
även till känslor av skuld, skam och avsky och, i extrema fall, även till överdrivna rädslor och 
ångestsymtom. Den totala självkänslan beror, enligt Brehm, Kassin, & Fein (1999) på två 
faktorer; hur stora avvikelserna är och i vilken utsträckning individen fokuserar på dem – ju 
större avvikelser och ju större fokusering desto sämre mår individen och desto större blir 
skadan. 
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Schein (1994) menar att en stor del av de beslut människor fattar och de beteenden de sedan 
utför, såsom när de väljer yrke, livspartner, familjesituation eller den organisation de vill 
arbeta i, är en del i den process som syftar till att bygga en självbild som de enskilda 
individerna vill ha. Den ultimata motivationsfaktorn för vuxna människor skulle kunna vara 
behovet att utveckla självbilden och att stärka självkänslan.  
 
Grupptillhörighet 
 
Enligt Bunkholdt (1991) identifierar människor sig med de grupper de tillhör och när de gör 
det gör de gruppens normer och värderingar till sina egna och känner lojalitet med gruppen. 
Medlemmarna försvarar gruppen om den blir angripen och försöker motverka att den får 
dåligt rykte. Grupptillhörighet kan uppfattas som en individuell egenskap eftersom en person 
som tillhör en grupp som värderas positivt eller negativt av andra gör värderingen av gruppen 
till en del av sin självbild. Om gruppen är positivt värderad har det en positiv inverkan på 
självbilden och tvärtom när gruppen är negativt värderad. De psykologiska konsekvenserna 
för individer som tillhör en föraktad minoritetsgrupp kan bli allvarliga. Upplevelsen av 
omvärldens likgiltighet eller negativa omdömen kan försämra gruppmedlemmarnas 
självkänsla i så stor utsträckning att de blir passiva och inte klarar av att arbeta för att förbättra 
sin livssituation. Därför arbetar också en del organisationer med att förbättra sina 
medlemmars värde i sina egna ögon för att de ska bli mer aktiva.  
 
Kormans teori om överensstämmelse 
 
Aamodt (1991) skriver att Korman (1970, 1976) utvecklade en teori som innebär att det finns 
ett samband mellan en persons självkänsla och arbetsprestationer. Individer med god 
självkänsla är mer motiverade och vill dessutom prestera på hög nivå medan individer med 
låg självkänsla presterar på låg nivå. Vidare utgår teorin från att det finns tre kategorier av 
självkänsla; kronisk, situationsrelaterad och socialt påverkad självkänsla, och att alla tre är av 
betydelse för individens arbetsprestationer. Kormans teori innebär, enligt Aamodt (1991) att 
en individs prestationer kan förbättras genom att öka individens kroniska eller 
situationsrelaterade självkänsla, till exempel genom att låta individen lyckas med en uppgift 
och därmed öka sina förväntningar på sig själv. Den socialt påverkade självkänslan kan ökas 
genom att tydligt kommunicera omgivningens positiva förväntningar. Detta tankesätt kan, 
enligt Aamodt (1991) jämföras med principen om självuppfyllande profetior som säger att 
individer presterar lika bra eller dåligt som de själva förväntar sig att göra och att, eftersom 
individer också matchar sina egna förväntningar efter omgivningens förväntningar, presterar 
de lika bra eller dåligt som omgivningen förväntar sig att de ska göra. 
 
2.1.2 Värderingar 
 
Their (1994) menar att människors beteende styrs av individens uppfattningar om vad som är 
viktigt i livet och som därför är värt att anstränga sig för. Värderingar fungerar som personliga 
drivkrafter; de styr individens behov som i sin tur styr individens mål och därmed också hans 
beteende. Värderingar, särskilt allmänmänskliga eller kulturellt anknutna som ärlighet, 
rättvisa, pålitlighet och så vidare, kan också vara gemensamma för många människor och 
därmed utgöra grunden för det kollektiva handlandet.  
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Under 1980-talet har arbetslivsforskningen, enligt Their (1994), identifierat ett antal 
huvudsakligen gemensamma värderingar i arbetslivet som kan delas in i tre huvudgrupper:  
 
- överlevnadens eller försörjningens värderingar,  
- levnadsstandardens eller yttre världsvärderingar och  
- livskvalitativa eller inre världsvärderingar.  
 
Att tillförlitligt och slutgiltigt gruppera människor enligt tre värderingsmönster är förstås 
omöjligt, men olika sannolikheter kan, enligt Their (1994) beskrivas på följande sätt:  
 
- Människor med överlevnadens värderingar har en grundläggande drivkraft inriktad på att 

förtjäna det dagliga brödet och att åstadkomma grundtrygghet. Dessa personer kan 
uppfatta alla förändringar som ett hot mot stabilitet och grundtrygghet. 

- Människor med levnadsstandardens eller yttre världsvärderingar har en grundläggande 
drivkraft inriktad på ekonomisk tillväxt. Dessa personer presterar ofta högt och är 
motiverade av faktorer som exempelvis upplevelse av status och ekonomiska belöningar. 

- Människor med livskvalitativa eller inre världsvärderingar grundar sin motivation i 
arbetslivet på faktorer som utmaningar, meningsfullhet, upplevelser, känslor och atmosfär, 
miljö, fred och kreativitet.  

 
2.1.3 Behov  
 
Jewell (1998) menar att en av de äldsta och mest ihärdiga inriktningarna inom 
arbetsmotivationsområdet, behovsteorierna, bygger på antagandet att mänskligt beteende 
motiveras av grundläggande mänskliga biologiska, psykologiska eller sociala behov. 
Behovsbegreppet avser, enligt Bunkholdt (1991), vanligen ett brittillstånd hos individen. 
Även om en individ upplever ett bristtillstånd behöver det inte nödvändigtvis resultera i någon 
aktivitet. Det finns till och med exempel på att ju större bristen är, desto lägre blir 
aktivitetsnivån, till exempel när någon lider sådan brist på näring att han hamnar i ett apatiskt 
tillstånd. 
 
Maslows behovshierarki 
 
Enligt Aamodt (1991) utvecklade Abraham Maslow (1954) den kanske mest välkända 
behovsteorin om motivation som går ut på att följande fem behovstyper är gemensamma för 
alla människor, att behovstyperna är hierarkiskt ordnade efter betydelsen för individen och att 
behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan behov på nästa, högre nivå 
motiverar beteende: 
 
1. Grundläggande fysiologiska behov (exempelvis mat, vatten, luft, tak över huvudet).  
2. Trygghets- och säkerhetsbehov. 
3. Sociala behov (exempelvis sällskap, acceptans, tillhörighet, vänskap, att vara behövd). 
4. Självkänsla/bekräftelsebehov (exempelvis god självkänsla, aktning, respekt och 

erkännande från andra). 
5. Behov av självförverkligande (exempelvis att nå sin potential, utmaningar, ansvar). 
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Alderfers ERG teori 
 
Enligt Aamodt (1991) presenterade Clayton Alderfer (1972), som en vidareutveckling av 
Maslows behovshierarki, en behovsteori med bara tre nivåer:  
 
- Överlevnadsbehov (motsvarar Maslows grundläggande fysiologiska behov samt 

trygghets- och säkerhetsbehov). 
- Samhörighetsbehov (motsvarar Maslows sociala behov och den del av bekräftelsebehovet 

som utgörs av aktning, respekt och erkännande från andra). 
- Utvecklingsbehov (motsvarar Maslows behov av självförverkligande och den del av 

bekräftelsebehovet som utgörs av individens behov av god självkänsla).  
 
Enligt Aamodt (1991), är de tre nivåerna i Alderfers ERG teori (Existence-Relatedness-
Growth) kontinuerliga snarare än hierarkiska. Mer än ett behov i taget kan vara aktuellt och 
en individ kan hoppa över nivåer.  
 
Herzbergs två-faktor teori 
 
Frederik Herzbergs motivationsteori från 1966 bygger, enligt Jewell (1998), på en uppdelning 
av Maslows behovshierarki i två kategorier; motivatorer och hygienfaktorer. Enligt Jewell 
(1998) och Aamodt (1991) motsvarar motivatorerna Maslows behov av självförverkligande 
och bekräftelse men också sådana faktorer som kan kopplas direkt till själva arbetet såsom 
arbetsuppgifter samt ansvar och kontroll över arbetet. Hygienfaktorerna motsvarar, enligt 
Aamodt (1991), Maslows sociala behov samt behoven av trygghet och säkerhet och de 
grundläggande fysiologiska behoven. De avser de faktorer som är ett resultat av arbetet men 
som inte involverar arbetet i sig själv, exempelvis lön, förmåner, sociala relationer, ledarskap, 
företagspolicies, arbetstider samt säkerhet och arbetsmiljö.  
 
Enligt Aamodt (1991) menade Herzberg att motivatorerna leder till ökad arbetsmotivation 
bara under förutsättning att hygienfaktorerna är tillräckligt väl uppfyllda. Hygienfaktorerna är 
alltså nödvändiga men inte tillräckliga i sig själva för att skapa motivation. När de är 
tillräckligt väl uppfyllda kommer individens nivå av arbetstillfredsställelse att vara neutral, 
men om de inte uppfyller individens behov kan de ge upphov till otillfredsställelse och ha en 
avmotiverande effekt.  
 
McClellands behovsteori 
 
Enligt Aamodt (1991) innebär den behovsteori som utvecklades av David McClelland (1961) 
att människor skiljer sig från varandra när det gäller behov av prestation, samhörighet och 
makt. Människor med starka prestationsbehov motiveras av utmanande arbeten som de själva 
har kontroll över och de anstränger sig mer i sitt arbete än människor utan detta behov medan 
människor med svaga prestationsbehov hellre vill ha enklare arbeten som innebär stor 
sannolikhet att lyckas. Människor med starka samhörighetsbehov motiveras av arbeten där de 
får samarbeta med och hjälpa andra människor medan människor med behov av makt 
motiveras mer av möjligheten till inflytande än av möjligheten att få prestera och vara 
framgångsrik. 
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Prestationsbehovet är en intressant motivationsfaktor eftersom det, enligt Their (1994), är 
möjligt att tala om behovet att prestera utifrån en uppdelning i positiva eller negativa 
prestationsbehov - eller olika förhållningssätt och beteendemönster som uttryck för 
succébehov eller fiaskofruktan. Med positiva prestationsbehov avses en önskan att lyckas, att 
utvecklas, att engagera sig, att prestera och att hävda sig. Negativa prestationsbehov innebär 
rädsla för att misslyckas, att göra bort sig, framstå som dum, okunnig och betydelselös och 
strävan att undvika fel eller nederlag. Prestationsbehovet balanseras enligt detta synsätt mot 
behovet att undvika misslyckande vilket, enligt Jewell (1998) och Their (1994), kan ge 
upphov till helt andra typer av beteenden eller till uteblivet beteende. 
 
Gemensamma behov 
 
Det verkar, enligt bland andra Schein (1994) och Their (1994), finnas vissa grundläggande 
och för alla människor gemensamma behov som exempelvis behovet av en god självkänsla, 
av att känna gemenskap med andra människor, av att uppleva meningsfullhet i tillvaron, av att 
få erkänsla och uppskattning och av att utvecklas som människa, även om de gemensamma 
behoven är olika starka hos olika människor vid olika tillfällen i livet. Dessa gemensamma 
behov är alla sådana som ger upphov till inre motivation. Berg (2004), Brehm, Kassin, & Fein 
(1999), Bruzelius och Skärvad (1995), Bunkholdt (1991), Eid (1996), Goleman (1999), 
Schein (1994) och Their (1994), menar alla att inre motivation, det vill säga motivation som 
har sitt ursprung i de personliga värderingar, attityder, intressen, mål och behov som finns hos 
den aktuella individen, är både viktigare och starkare än yttre motivation. Särskilt när det 
handlar om personlig utveckling och att uppnå varaktiga förändringar av beteende eller 
synsätt. Yttre motivation som belöningssystem, motivationskurser, kampanjer och andra 
morötter tillförs utifrån och kan ha en positiv påverkan på kort sikt, men den verkliga 
motivationen till utveckling kommer inifrån.  
 
2.1.4 Mål 
 
Lockes målsättningsteori 
 
Motivationsteorier som fokuserar på målsättning bygger, enligt Jewell (1998), på tanken att 
mänskligt beteende har ett syfte; att människor sätter upp mål för sig själva och är motiverade 
att arbeta för att nå dessa mål eftersom det är belönande att nå dem. Enligt Jewell (1998) 
innebär den målsättningsteori som lades fram av Edwin Locke (1968) att människor som 
sätter upp mål för sig själva, eller som accepterar de mål som andra människor har satt upp för 
deras räkning, också anstränger sig mer och presterar bättre. Det finns också, enligt Jewell 
(1998), stöd i forskningen för att mål är en avgörande motivationsfaktor och att specifika, 
tydliga och någorlunda svåra mål är mer motiverande och leder till bättre prestationer än vaga 
och relativt enkla mål. Mot bakgrund av denna forskning har ett antal förutsättningar för att 
uppsatta mål ska leda till ökad motivation hos medarbetare identifierats: 
 
- Målet måste vara tydligt specificerat så att de berörda medarbetarna kan förstå precis vad 

som krävs av dem.  
- Målet måste vara någorlunda svårt och utmanande.  
- Medarbetaren måste acceptera målet och gå med på att försöka nå det.  
- Medarbetaren måste kontinuerligt få feedback om hur det går på vägen mot målet. 
- Medarbetarens delaktighet i målsättningen kan leda till bättre prestationer jämfört med när 

målet sätts utan medarbetarens inblandning.  
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Enligt Jewell (1998) beror medarbetarens acceptans av målet bland annat på vem som har satt 
upp målet (vilken auktoritet den personen har), påverkan från övriga medarbetare, tillgängliga 
belöningar och den egna tron på att målet kan uppnås. Acceptansen kan också bero på i vilken 
utsträckning medarbetaren själv har varit delaktig i målsättningen och därigenom fått en bättre 
förståelse för målet och dess betydelse. Att medarbetaren varit delaktig och/eller accepterar 
målet behöver inte innebära att målet blir enklare att nå – många männskor sätter, enligt 
Jewell (1998), svårare mål för sig själva än andra skulle ha satt för deras räkning.  
 
2.1.5 Attityder 
 
En attityd är en inställning, ett förhållningssätt och, enligt Bunkholdt (1991), sid 99 ”en 
relativt varaktig struktur som innehåller tanke, känsla och en handlingsbenägenhet gentemot 
en viss företeelse”. Handlingskomponenten anger en tendens eller benägenhet att bete sig, 
vilket betyder att attityden inte med nödvändighet kommer till uttryck i handling. Det finns 
många skäl att låta bli att uttrycka attityder i handlingar eller att handla tvärtom för att dölja 
sina attityder. Slutsatser om attityder kan alltså inte dras utifrån en handling och ändå har 
människor en stark tendens att göra det, vilket belyses i olika attributionsteorier.  
 
Individers attityder påverkar, enligt Bunkholdt (1991), bland annat deras perception; hur lätt 
individen varseblir eller lär sig saker och hur han tolkar verkligheten, vilka människor och 
grupper individen umgås med, vilken slags påverkan individen väljer att utsätta sig för och 
vilket yrkesval han gör. Attityder påverkar alltså både motivation och beteende. 
 
Ajzens teori om planerat beteende 
 
Enligt Brehm, Kassin, & Fein (1999) presenterade Icek Ajzen (1991) en teori om planerat 
beteende som beskriver hur människors attityder påverkar deras beteende genom en 
medveten, kognitiv beslutsprocess där följande faktorer samverkar:  
 
1. Individens attityd till ett visst beteende. 
2. Subjektiv norm – vad individen tror att andra tycker att han ska göra. 
3. Individens upplevelse av sin egen kontroll över beteendet. 
 
Brehm, Kassin, & Fein (1999) beskriver hur Ajzens teori (1991) innebär att en viss, specifik 
attityd tillsammans med en viss subjektiv norm och tilliten till den egna förmågan bidrar till 
individens intention att utföra eller att inte utföra ett visst beteende. Intentioner leder givetvis 
inte alltid till beteenden - det finns många skäl till varför människor inte alltid fullföljer sina 
avsikter.   
 
2.1.6 Förväntningar 
 
Den första förväntansteorin presenterades, enligt Jewell (1998), av Victor Vroom (1964). Den 
har senare modifierats av bland andra Porter & Lawler (1968). Förväntansteorier bygger på 
antagandet att det hos individen finns en förväntan om att ett visst beteende skall leda till ett 
visst resultat som, beroende på hur högt det värderas av individen, avgör motivationen. De 
olika varianterna av förväntansteorin definierar de ingående variablerna och samspelet mellan 
dem på olika sätt.  
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Denna beskrivning med tre variabler är, enligt Aamodt (1991), en förenklad kombination av 
de övriga: 
 
- Förväntan - avser individens förväntan om att ett visst beteende och en viss prestation ska 

leda till ett visst resultat, exempelvis löneförhöjning. 
 

- Funktionalitet – avser individens tro på ett samband mellan resultat och konsekvens, 
exempelvis i vilken utsträckning ett visst resultat, exempelvis löneförhöjning, är 
funktionellt för att åstadkomma en viss konsekvens, exempelvis höjd status genom 
möjligheten att köpa ny bil. 

 
- Värde - avser hur mycket individen värderar antingen resultatet eller konsekvensen, 

exempelvis kan en löneförhöjning ha ett högt positivt värde eftersom den har hög 
funktionalitet för möjligheten att uppnå högt positivt värderade konsekvenser enligt ovan. 
Samma löneförhöjning kan också leda till negativt värderade konsekvenser som längre 
arbetsdagar. 

 
Teorin kan, enligt Aamodt (1991), användas för att förstå eller för att förutsäga en individs 
motivationsnivå genom följande formel: motivation = förväntan (funktionalitet x värde). 
Värdet av konsekvensen multipliceras med sannolikheten för att konsekvensen ska uppstå och 
denna summa multipliceras i sin tur med förväntan att en viss prestation ska leda till ett visst 
resultat. Det innebär att ju högre resultatet är för varje variabel i formeln, ju större blir 
motivationen. Om en individ förväntar sig att kunna utföra ett visst beteende (tilltro till den 
egna förmågan) och om individen förväntar sig att denna prestation ska ge ett resultat eller en 
konsekvens som individen värderar och vill ha kommer motivationen att vara hög. Alla 
förändringar i de olika variablerna kan leda till anmärkningsvärda ökningar eller minskningar 
av motivationen. 
 
2.1.7 Personliga intressen 
 
Bruzelius och Skärvad (1995) beskriver personliga intressen som motivsystem i vilka flera 
olika grundmotiv (prestationsmotiv, kontaktmotiv och aktivitetsmotiv) samverkar på ett 
varaktigt sätt. De menar att denna samverkan gör ett intresse till en både stark och stabil 
motivationsfaktor och något som, när ett arbete är intressebetonat, är fördelaktigt både för den 
enskilde individen och för organisationen. Goleman (1999) menar att individer som har ett 
personligt intresse för sitt arbete och som tycker att arbetet är roligt presterar sitt bästa och 
ofta arbetar med en upplevelse av ”flow”. Nyckeln till glädjen är, enligt Goleman (1999), inte 
själva uppgiften utan den stämning, det flow, som uppstår när individens kapacitet är fullt 
utnyttjad av något som upplevs som en utmaning och när individen engagerar sig och 
fördjupar sig så koncentrerat i uppgiften att tiden tycks stå stilla. Flow är en glädje i sig själv 
och en av de faktorer som motiverar allra bäst. Goleman (1999) menar att för att flow ska 
uppstå måste det finnas en personligt intressant utmaning och att individer som upptäcker att 
de har klarat en utmaning blir ännu mer motiverade att ta sig an nya utmaningar och på det 
sättet kan det gå vidare i en positiv och utvecklande spiral. Om utmaningarna däremot upphör, 
om individen har lärt sig en uppgift, kan det som varit spännande plötsligt bli tråkigt, inget 
flow uppstår och risken för stagnation ökar.  
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Schein (1994) menar att eftersom människor som har nått tonåren eller längre vanligen hunnit 
bygga upp ett tydligt mönster av personliga intressen och preferenser i livet, kan i stort sett 
alla motivationsteorier kringgås genom att fokusera på de intressen som den aktuella 
individen för tillfället har när det exempelvis handlar om att hitta lämpliga utbildningar eller 
arbeten för individen. 
 
2.2 Yttre faktorer som påverkar individers beteende 
 
2.2.1 Arbetets utformning 
 
Mot bakgrund av bland annat Herzbergs två-faktor teori (1966) om arbetsmotivation 
utvecklade, enligt Jewell (1998), Hackman och Oldham (1976) en teori om hur 
arbetsmotivationen kan ökas genom designen av själva arbetet. Deras teori identifierar 
följande fem grundläggande egenskaper som gör ett arbete meningsfullt och tillfredsställande 
och därigenom motiverande i sig själv: 
 
- Krav på varierande färdigheter (omväxling) 
- Uppgiftens identitet (uppgiften utgör en helhet) 
- Uppgiftens betydelse (för andra) 
- Självständighet (arbetet medger oberoende, frihet och befogenhet att ta beslut om 

utförandet) 
- Feedback (inbyggd) 
 
Dessa fem grundläggande egenskaper hos arbetet motsvarar, enligt Jewell (1998), 
motivatorerna i Herzbergs (1966) två-faktor teori och de påverkar medarbetares beteenden 
och attityder genom att skapa tre kritiska psykologiska tillstånd som antas vara nödvändiga 
för att uppnå resultat i form av ökad motivation och kvalitet samt minskad frånvaro och 
personalomsättning:  
 
- Krav på varierande färdigheter samt uppgiftens identitet och betydelse bidrar till den 

upplevda meningsfullheten i arbetet. 
- Självständighet antas leda till ansvar för arbetets resultat. 
- Feedback antas leda till kännedom och medvetenhet om resultatet av arbetet. 
 
Teorin antar också, enligt Jewell (1998), att relationerna mellan de fem grundläggande 
egenskaperna, och de tre kritiska psykologiska tillstånden, liksom relationerna mellan de 
psykologiska tillstånden och resultaten i fom av exempelvis ökad motivation, modifieras av 
styrkan hos den aktuella medarbetarens personliga behov av tillväxt och utveckling. Enligt 
teorin ökar alltså sannolikheten för att ett arbete som utformats rätt med avseende på de fem 
grundläggande egenskaperna ska vara motiverande i takt med styrkan hos de aktuella 
medarbetarnas behov av att växa och utvecklas. Det betyder i sin tur att för medarbetare som 
huvudsakligen ser arbetet som ett sätt att försörja sig kommer arbetets utformning inte att leda 
till ökad motivation i samma utsträckning. 
 
Precis som i Herzbergs (1966) två-faktor teori menar Hackman och Oldham (1976), enligt 
Jewell (1998), att även andra faktorer i arbetsmiljön är viktiga. För att de önskvärda resulaten 
i form av ökad motivation och kvalitet samt minskad frånvaro och personalomsättning ska 
uppkomma måste även de faktorer som verkar i anslutning till arbetet men som inte direkt har 
med arbetets utförande att göra, vara tillfredsställande. Det handlar t ex om lön, förmåner, 
ledarskap och andra hygienfaktorer. 
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2.2.2 Förstärkningsteorier 
 
Förstärkningsteorier har, enligt Bunkholdt (1991), sitt ursprung i den klassiska behaviorismen 
eller beteendepsykologin. Förstärkningsteorier, som fokuserar på observerbart beteende, 
bygger på idén att motivation är ett resultat av yttre belöning för ”rätt” beteende.  
 
Huvudsakligen tre inlärningsprinciper har, enligt Jewell (1998), betydelse ur perspektivet 
arbetsmotivation: 
 
- Människor fortsätter att utföra sådana handlingar som får belönande resultat. Belöningar 

ökar (förstärker) alltså sannolikheten för att det aktuella beteendet ska upprepas i liknande 
situationer. 

- Människor undviker att utföra sådana handlingar som får bestraffande resultat. 
Bestraffning minskar alltså sannolikheten för att det aktuella beteendet ska upprepas, 
åtminstone i närvaro av de faktorer som utgör eller de personer som utför bestraffningen. 

- Människor slutar förr eller senare utföra sådana handlingar som varken får belönande eller 
bestraffande resultat. Neutrala resultat leder till utsläckning av beteenden. 

 
Förstärkningsteorier handlar alltså, enligt Jewell (1998), om de effekter på individers beteende 
som kan uppnås genom yttre förstärkning, genom belöning eller bestraffning som kommer 
från den omgivande miljön. Yttre förstärkning i form av belöning kan handla om exempelvis 
beröm, erkännande, bonus, bättre arbetsuppgifter, större kontor eller befordran och 
belöningen är förstås mest effektiv när den utgörs av något som värderas av den berörda 
individen. 
 
Jewell (1998) menar att de flesta arbetspsykologer också tror att inre förstärkning, belöningar 
som kommer inifrån den aktuella individen själv (exempelvis upplevelser av stolthet och 
duglighet och känslan av att ha lyckats), är en viktig motivationshöjande faktor. Enligt Jewell 
(1998) förekommer även tankegångar om att yttre förstärkningar i form av belöningar i vissa 
sammanhang faktiskt kan minska den inre motivationen och därmed underminera ett beteende 
som har sitt ursprung i inre motivation. 
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3. METOD 
 
3.1 Procedur 
 
Undersökningen har genomförts i följande steg: 
 
1. Studiebesök hos Samhall Gällivare – insamling av bakgrundsmaterial. 
2. Studier av Samhalls företagsgemensamma dokumentation av verksamheten och 

Samhallprocessen. 
3. Studier av resultatet av den årliga personalenkäten, utsänd till 60 medarbetare varav 58 

svarade. 
4. Halvstrukturerade intervjuer med fyra direktanställda personer, tre män och en kvinna. 
5. Halvstrukturerade intervjuer av totalt nio funktionshindrade medarbetare, sex kvinnor och 

tre män. 
6. Sammanställning av material och analys av resultaten.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes på frivillig basis och de intervjuade informerades om sin 
möjlighet och fulla frihet att när som helst avbryta intervjun. 
 
3.2 Material 
 
För studier av Samhall och Samhallprocessen har Samhall i Gällivare tillhandahållit material i 
form av en företagsgemensam (kvalitets-)dokumentation av företaget, verksamheten och 
Samhallprocessen. Detta material har, tillsammans med den teoretiska referensramen, använts 
som underlag för utformning av frågor till de intervjuer som senare genomfördes med 
arbetsområdes- och personalansvariga personer samt med funktionshindrade medarbetare 
inom Samhall Gällivare och som underlag för analys av resultaten av undersökningen. 
 
Samhall i Gällivare har också tillhandahållit material i form av resultatet av den senast 
genomförda personalundersökningen. Personalenkäten har studerats som en del av 
medarbetarnas perspektiv men också som ett underlag för analys av vilka faktorer som mäts 
och utvärderas av Samhall. Materialet har också, tillsammans med det tidigare nämnda 
materialet, använts som underlag för utformning av intervjufrågor och för analys av resultaten 
av undersökningen.  
 
3.3 Försökspersoner 
 
Samhalls och de personalansvarigas perspektiv 
 
Mot bakgrund av den teoretiska referensramen, de beskrivningar av Samhall och 
Samhallprocessen som ges i Samhalls egen företagsgemensamma dokumentation av företaget 
och verksamheten samt resultatet av den senast genomförda personalenkäten har 
halvstrukturerade intervjuer med arbetsområdeschefen, de två personalledarna och 
personalutvecklaren hos Samhall i Gällivare genomförts.  
 
Urvalet av försökspersoner ur detta perspektiv omfattar alltså samtliga direktanställda och 
personalansvariga personer. De frågeställningar som fungerat som underlag för dessa 
intervjuer redovisas i Bilaga 1; Underlag för intervjuer av direktanställd personal hos Samhall 
Gällivare.
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De funktionshindrade medarbetarnas perspektiv 
 
Därefter, mot bakgrund av den teoretiska referensramen, de beskrivningar av Samhall och 
Samhallprocessen som ges i Samhalls egen företagsgemensamma dokumentation av företaget 
och verksamheten, resultaten av intervjuer med direktanställd personal samt resultatet av den 
senast genomförda personalenkäten, genomfördes halvstrukturerade intervjuer med totalt nio 
funktionshindrade medarbetare för att få deras syn på saken.  
 
Urvalet bland de totalt 60 funktionshindrade medarbetarna i Gällivare gjordes av Samhalls 
personalledare baserat på följande kriterier hänförliga till syftet med och den konkreta 
frågeställningen för arbetet: 
 
- De intervjuade medarbetarna skulle ha påbörjat sin anställning i Samhall under de senaste 

1-7 åren. Samhalls verksamhet har på ett avgörande sätt ändrat karaktär under de senaste 
7-10 åren. Verksamheten, som tidigare hade sitt fokus på egen produktion och till vilken 
helt andra kategorier av människor rekryterades, fokuserar nu i stället på medarbetarnas 
utveckling och övergång till andra arbetsgivare, vilket följdaktligen också har lett till 
radikalt ändrade krav på dem som blir anställda. Personer som anställts tidigare har alltså 
kommit in i Samhall på helt andra grunder och förutsättningar än de personer som 
anställts under senare tid. 

 
- De intervjuade medarbetarna skulle representera två olika kategorier; dels personer som 

av Samhall bedöms ha förutsättningar för att gå vidare till anställningar utanför Samhall 
och som borde ha gjort det men som fortfarande finns kvar i verksamheten och dels 
medarbetare som har gått vidare eller som inom kort kommer att gå vidare till 
anställningar utanför Samhall (”framgångsexempel”).  

 
De frågeställningar som fungerat som underlag för dessa intervjuer redovisas i Bilaga 2; 
Underlag för intervjuer av funktionshindrade medarbetare hos Samhall Gällivare. 
 
3.4 Avgränsningar 
 
Detta arbete handlar specifikt om de funktionshindrade medarbetarnas motivation att 
utvecklas och att gå vidare till andra anställningar utanför Samhall. Medarbetarnas motivation 
i alla andra avseenden ingår inte i detta arbete.  
 
På grund av arbetets begränsade omfattning har inga studier eller analyser gjorts beträffande 
innehållet i, eller effektiviteten hos, de olika internutbildningar som Samhall ger för att öka 
funktionshindrade medarbetares kunskaper, motivation, självkänsla och mod. Av samma 
orsak har även studier och analys av innehåll i, och effektivitet hos, olika friskvårds- och 
rehabiliteringsåtgärder uteslutits i detta arbete. 
 
Personer som anställts tidigare än de sju senaste åren har kommit in i Samhall på helt andra 
grunder och förutsättningar än de personer som anställts under senare tid. Dessa tidigare 
anställda medarbetare ingår därför inte i undersökningsunderlaget och omfattas inte heller av 
analysen eller av de synpunkter och förslag till aktiviteter eller förändringar av processen 
och/eller arbetsmetoderna som lämnas inom ramen för detta arbete. 
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4. RESULTAT 
 
Denna del av arbetet innehåller en beskrivning av Samhallprocessen och de arbetsmetoder 
som tillämpas inom processen av Samhall Gällivare. Beskrivningen, som inkluderar såväl 
arbetsområdeschefens, personalledarnas och personalutvecklarens perspektiv som de 
funktionshindrade medarbetarnas perspektiv, bygger på Samhalls företagsgemensamma 
dokumentation av sin verksamhet, på resultatet av halvstrukturerade intervjuer och samtal 
med personalutvecklingsansvariga och med funktionshindrade medarbetare samt på resultatet 
av den senast genomförda personalenkäten.  
 
4.1 Samhallprocessen 
 
Enligt personalutvecklaren omfattar och styr Samhallprocessen allt arbete med utveckling av 
medarbetare med funktionshinder; från rekrytering via de olika utvecklingsstegen fram till 
övergång till en anställning utanför Samhall och/eller avgång från Samhall.  
 

  
Figur 3: Samhallprocessen (Samhalls modell, ur den företagsgemensamma dokumentationen 
av verksamheten). 
 
Utvecklingen, som ska utgå från var och ens förutsättningar, ska syfta till att stärka 
individernas kunskaper, förmågor och motivation. Den grundläggande metoden är utveckling 
genom arbete, men även andra utvecklingsinsatser som utvecklingssamtal, utbildning, intern 
och extern praktik samt friskvård och rehabilitering ingår i Samhallprocessens steg 2 - 
utveckling. 
 
4.1.1 Steg 1 - rekrytering 
 
Samhalls rekryteringsprocess, som kan avse både intern och extern rekrytering, består av 
följande moment: 
 
- rekryteringsbehov, Arbetsförmedlingen anvisar sökande 
- underlag från Arbetsförmedlingen, studiebesök/praktik, utvärdering av sökande 
- rekryteringssamtal 
- trepartssamtal, överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anställning 
- introduktion 

 

Introduktion 

Arbetsorganisation 
Arbetsplatsträffar 

Utvecklingssamtal
Personlig utvecklingsplan 

Återgång 

Rekryterings-
process 

Utvecklings- 
process 

Övergångs- och 
      avgångsprocess 
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Syftet med rekryteringsprocessen är att säkra en professionell rekrytering av rätt målgrupp. 
Intern rekrytering och intern rörlighet utgör medel för att tillgodose medarbetares behov av 
arbetsbyte eller företagets behov av omplacering av personer och är på så sätt en viktig del av 
Samhallprocessen. Denna beskrivning av rekryteringsprocessen avser huvudsakligen 
Samhalls externa nyrekrytering.  
 
För att bli aktuell för anställning krävs ett dokumenterat funktionshinder. Samhalls uppdrag 
och mål; att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionshinder 
och att, genom processen för personalutveckling, årligen uppnå 5 procent övergångar till 
andra företag, förutsätter att de personer som rekryteras också har möjlighet att utvecklas 
inom Samhall. De ska alltså vara utvecklingsbara och de måste också kunna arbeta minst 
halvtid och därigenom bidra till verksamheten (produktionen). Ett annat mål för 
Samhallprocessen är att 40 procent av nyrekryteringen ska komma från prioriterade grupper, 
det vill säga personer med psykiska, intellektuella eller flera funktionshinder.  
 
Arbetsförmedlingen anvisar sådana arbetssökande som uppfyller kraven för att få arbeta hos 
Samhall. Arbetsområdeschefen, personalledarna och personalutvecklingsansvariga inom 
Samhall i Gällivare menar att de har en bra dialog med Arbetsförmedlingen som är väl insatt i 
Samhalls verksamhet och de förutsättningar som gäller för denna. De anvisar därför 
huvudsakligen rätt personer och i den mån det finns några brister i Arbetsförmedlingens del 
av Samhalls rekrytering handlar det om ett alltför litet urval av rekryteringsbara personer och 
om långa handläggningstider. Det kan, enligt personalledarna, i sin tur möjligen bero på en 
allmän överbelastning hos Arbetsförmedlingen och på att de i det läget inte prioriterar 
Samhall och Samhalls behov. En följd av detta blir att Samhall kan behöva ha en 
planeringshorisont som sträcker sig över flera veckor när det uppstår behov av nyrekrytering, 
vilket kan ge upphov till vissa begränsningar i affärs- och produktionsprocessen. 
 
Samhall gör själva det slutliga urvalet bland de personer som anvisats av Arbetsförmedlingen. 
Innan en rekrytering sker erbjuds de sökande både studiebesök och fyra veckors praktik på 
arbetsplatsen, vilket gör det möjligt för båda parter att bättre kunna bedöma om de är rätt för 
varandra. Under den perioden gör Samhall bland annat en egen bedömning av den aktuella 
personens kunskaper och förmågor samt av dennes allmänna arbetsförmåga och möjlighet att 
utvecklas inom Samhall, något som, enligt personalledarna och personalutvecklaren, kan vara 
mycket svårt att göra med endast information och iakttagelser från ett par träffar som 
underlag. 
 
Under praktikperioden inför en anställning genomför personalledare, eller ibland 
personalutvecklare, ett rekryteringssamtal med den aktuella personen. Syftet med detta samtal 
är att personerna ska få möjlighet att lära känna varandra samtidigt som personalledaren kan 
få en bredare bild av individen för att se om det finns utvecklingsmöjligheter för denne inom 
Samhall och vilka behov av anpassning och utbildning som finns. Det som framkommer 
under rekryteringssamtalet ligger också till grund för den aktuella personens första 
utvecklingsplan. Innan eller i samband med att en anställning slutförs genomförs även ett 
trepartssamtal mellan individen, personalledare och Arbetsförmedlingen.  
 
Samhall tillämpar flera olika anställningsformer (tillsvidare, projekt, viss tid) och valet beror 
dels på faktorer som rör det aktuella rekryteringsbehovet och dels på faktorer som rör den 
aktuella individen. Det finns också två modeller för utveckling av nyanställda medarbetare 
inom Samhall; dels Samhallprocessen, som detta arbete handlar om, och dels möjligheten till 
en så kallad utvecklingsanställning.  
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Den senare är relativt ny och inte heller unik för Samhall. En utvecklingsanställning är 
begränsad till maximalt ett år och ställer ett uttalat krav på att individen är utvecklingsbar.  
 
Alla nyanställda medarbetare får en introduktion i två steg; lokal och regional. Den lokala 
introduktionen, som påbörjas redan under den praktik som föregår anställning och som 
genomförs i sin helhet inom tre månader, inkluderar bland annat frågor om arbetsuppgifter, 
organisation, arbetstider, säkerhet, arbetsmiljö, avtal och försäkringar. En tvådagars regional 
introduktionsutbildning, som genomförs inom sex månader, handlar om företaget i stort; om 
Samhalls uppdrag, mål, koncept, affärsverksamhet och om Samhallprocessen. 
 
Syfte och mål med anställningen 
 
Samhalls dokumentation av verksamheten betonar betydelsen av att, inför en anställning, 
klargöra syftet och målet med anställningen inom Samhall liksom vilket ansvar individen 
själv har för att uppfylla detta syfte och mål - rekryteringssamtalet betraktas helt enkelt som 
det första steget på vägen mot övergång och det är därför viktigt att individen både förstår och 
accepterar syftet och målet med anställningen. Vid intervjuer och samtal med 
arbetsområdeschefen, personalledarna och personalutvecklaren har frågan om huruvida, och i 
så fall hur, Samhall under rekryterings- och utvecklingsprocessen säkerställer att de personer 
som rekryteras verkligen förstår och accepterar syftet och målet med anställningen – att de 
rekryteras för att lämna Samhall, inte för att bli kvar – vid flera tillfällen tagits upp med 
samtliga inblandade. Svaren på denna fråga har varit att både Arbetsförmedlingen och 
Samhall är noggranna med att förklara detta för de aktuella personerna, men att det nog också 
händer att det slarvas lite med det.    
 
Samhall har producerat en blankett avsedd för dokumentation av genomförda 
rekryteringssamtal som också fungerar som checklista för den personalledare eller 
personalutvecklare som ansvarar för rekryteringssamtalet. Blanketten visar alltså vad som 
ingår i det grundläggande upplägget av ett rekryteringssamtal. Det handlar om tidigare 
erfarenheter av arbete, arbetslöshet, sjukskrivning, arbetsplatser och arbetsuppgifter, och om 
konkreta kunskaper och färdigheter, fritidsintressen, hälsan och den aktuella 
familjesituationen. Det handlar också om personens upplevelser av arbetslöshet eller 
sjukskrivning, av intressanta och utvecklande arbeten och av sina egna styrkor och svagheter. 
Slutligen handlar det om personens förväntningar; vilken typ av arbetsuppgifter personen 
skulle vilja ha, vilka förväntningar personen har på anställningen inom Samhall och vilka 
möjligheter till utveckling personen upplever sig ha. Enligt en av personalledarna ger de 
blivande medarbetarna oftast inga riktiga svar på frågorna om förväntningar på Samhall och 
på sig själv, utan bara vaga formuleringar som att ”det är väl ganska bra”, vilket, enligt 
personalledaren, kanske kan uppfattas som att de aktuella personerna helt enkelt inte ser 
möjligheterna. 
 
Frågan om syftet och målet med en anställning i Samhall har naturligtvis också tagits upp med 
samtliga intervjuade funktionshindrade medarbetare. De allra flesta medgav, fast några bara 
motvilligt, att syftet och målet med anställningen förklarades för dem vid anställningens 
början. Ett par stycken av de intervjuade medarbetarna sade att de visserligen förstod syftet 
och målet, men att de själva aldrig har haft för avsikt att lämna Samhall. Två personer 
hävdade bestämt att ingen förklarade syftet och målet för dem vid anställningens början och 
att det är något som de har upptäckt senare, i ett fall till och med långt senare. 
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Samtliga intervjuade medarbetare har på ett eller annat sätt gett uttryck för det faktum att de 
är glada över att ha ett jobb. Det handlar både om möjligheten att få göra rätt för sig och om 
den trygghet som anställningen i Samhall erbjuder. Alternativ som arbetslöshet eller 
sjukskrivning beskrivs av samtliga som ytterst oönskade. Många av medarbetarna berättade 
gärna om hur bra det är att arbeta för Samhall; de ”kan inte få sparken”, om de provar en 
anställning hos en annan arbetsgivare finns det alltid möjlighet att komma tillbaka till Samhall 
om det inte fungerar, om de vill kan de få förflyttning till Samhall på andra orter och 
arbetstempot och kraven på medarbetarnas prestationer är lägre än hos andra arbetsgivare. De 
allra flesta av de intervjuade funktionshindrade medarbetarna sade samtidigt tydligt att de 
skulle vilja lämna Samhall, en del av dem gärna på en gång och andra någon gång lite längre 
fram i tiden. Ett par personer var mer tveksamma och hade inte riktigt bestämt sig i frågan. I 
personalenkäten svarade 52 procent att de vill söka jobb utanför Samhall.  
 
När det handlar om de intervjuade funktionshindrade medarbetarnas förväntningar på 
Samhall, på resultatet av utvecklingsprocessen och på sig själv och sina möjligheter att gå 
vidare till en annan anställning framkom att flera av dem tror att det är mer eller mindre 
omöjligt för dem att få en anställning hos en annan arbetsgivare. Skälen som angavs var flera, 
bland andra brist på jobb, för hög ålder, för lite eller fel utbildning eller hälsoproblem av olika 
slag. Ett skäl, som angavs av flera personer, var att de på grund av sin anställning i Samhall 
aldrig kommer att kunna få några andra jobb. De menar att ”Samhall-stämpeln” är ett hinder 
för dem, något som gör dem oattraktiva på arbetsmarknaden. Ingen kunde dock berätta om 
egna erfarenheter i detta sammanhang, bara om andras erfarenheter. Flera kunde däremot 
berätta att de själva skäms för att de jobbar inom Samhall. Några berättade också om anhöriga 
eller bekanta som antingen skäms å deras vägnar eller som ifrågasätter hur personen kan 
jobba för Samhall. I personalenkäten svarade 40 procent att de gärna berättar för andra att de 
arbetar på Samhall och 26 procent svarade att de skulle rekommendera en vän att börja arbeta 
på Samhall. 
 
4.1.2 Steg 2 - utveckling 
 
Utvecklingsprocessen består av följande delar: 
 
- utvecklingssamtal och personliga utvecklingsplaner 
- arbetsorganisation och utveckling genom arbete, inbyggd verksamhet 
- arbetsplatsträffar 
- intern och extern praktik 
- utbildning, friskvård, rehabilitering 
 
Personalutvecklingen ska utgå från medarbetarnas, kundernas och verksamhetens behov. Ur 
medarbetarnas perspektiv syftar utvecklingsprocessen till yrkesmässig och personlig 
utveckling. Personalledare har ansvar för att medarbetare får möjlighet att utvecklas under sin 
anställning men medarbetaren har eget ansvar för sin utveckling. Den främsta 
framgångsfaktorn är medarbetarens resurser och engagemang. 
 
Grunden i utvecklingsprocessen är utvecklingssamtal och personliga utvecklingsplaner. 
Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per år och medarbetare. Samtalet ska vara 
förberett av både personalledare och medarbetare och strukturerat så att det innehåller en 
uppföljning av föregående utvecklingsplan, nuvarande arbete och arbetssituation, arbetsmiljö 
och utvecklingsbehov. Vid uppföljning av föregående plan tar parterna gemensamt ställning 
till om de planerade åtgärderna har genomförts och om de har gett förväntat resultat.  
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Ett konkret resultat av utvecklingssamtalet är upprättandet av en ny utvecklingsplan där nya 
mål, aktiviteter, ansvar och tidplan dokumenteras. I utvecklingsplanen anges också ett 
övergripande mål för den aktuella medarbetaren. Målet kan vara antingen övergång till annan 
anställning inom ett år eller på längre sikt eller arbete inom annan arbetsplats/annat område 
inom Samhall eller fortsatt utveckling inom nuvarande arbetsplats. Uppföljning och 
uppdatering av den personliga utvecklingsplanen sker kontinuerligt under året. 
 
Samhall har producerat en blankett avsedd för medarbetarens förberedelse inför 
utvecklingssamtalet och för dokumentation av genomförda utvecklingssamtal. Blanketten 
fungerar också som checklista för den personalledare som ansvarar för utvecklingssamtalet. 
Även den personliga utvecklingsplanen dokumenteras på en färdig blankett. Samhall 
tillhandahåller dessutom en exempellista på mål i individuella utvecklingsplaner.  
 
Utveckling genom arbete syftar till utveckling av kunskap, förmåga, social kompetens och 
motivation. Arbetet i sig själv men också arbetsorganisationen, som ska ge möjlighet till 
samarbete och erfarenhetsutbyte samt eget ansvar, handlings- och beslutsutrymme, är alltså de 
medel som i första hand används för personalutvecklingen. Det lärande som sker i arbetet ska 
planeras och följas upp i samband med utvecklingssamtalet. 
 
Arbetsplatsträffar, som ska hållas minst 10 gånger per år, syftar till att informera och skapa 
dialog om verksamhetens mål, resultat och andra gemensamma frågor för att uppnå ökad 
kunskap, helhetssyn, delaktighet och förändringsberedskap. Personalledarna har berättat att de 
håller dessa arbetsplatsträffar och hur de ibland har använt träffarna som en extra möjlighet att 
låta en medarbetare prova sina vingar genom att delegera genomförandet och uppföljningen 
av arbetsplatsträffen. Medarbetarna själva har inte haft mycket att säga om dessa träffar. De 
betraktas som trevliga tillfällen att träffa övriga medarbetare och de uppskattar den 
information som lämnas vid träffarna. Överhuvudtaget kan konstateras att medarbetarna är väl 
informerade om läget i Samhall och hur det går för deras verksamheter, både ur ett 
ekonomiskt och ur ett kundnöjdhetsperspektiv. Bara en av de intervjuade medarbetarna 
efterlyste mer information. I personalenkäten svarade 78 procent att de alltid eller oftast deltar 
i arbetsplatsträffar, 2 procent svarade att arbetsplatsen inte har några arbetsplatsträffar och 56 
procent svarade att de är nöjda med arbetsplatsträffarna. 
 
Intern praktik är en möjlighet att tillgodose medarbetarens behov av lärande och arbetsbyte 
utifrån den personliga utvecklingsplanen eller företagets behov av att omdisponera personal. 
Målet med extern praktik kan vara antingen personalutveckling genom ökad självinsikt, 
förmåga att hantera nya situationer och ökat kunnande, eller övergång. Medarbetare har rätt 
till en veckas intern eller extern utvecklingspraktik varje år. Praktiken ska utgå från 
medarbetarens eget intresse eller behov. Extern praktik kan normalt vara under 1-4 veckor 
och ska alltid utvärderas av Samhall tillsammans med medarbetaren och den externa 
arbetsgivaren. 
 
Utbildning som syftar till att öka kunskap, förmåga eller motivation kan genomföras utifrån 
de behov som dokumenterats i den individuella utvecklingsplanen. Samhall har ett omfattande 
utbud av utbildningar inom de olika koncepten, produktion i egen verksamhet, städ/fastighet, 
kommun/partner och inbyggd verksamhet, inom arbetsmiljöområdet eller inför nya roller och 
som personalutveckling. I personalenkäten svarade 39 procent att de får den utbildning de 
behöver för sitt arbete. 
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Friskvårdsaktiviteter, som syftar till att förebygga och förbättra hälsa och kondition, samt 
rehabilitering, som ökar medarbetarens möjlighet att återgå till ordinarie arbetsuppgifter eller 
tjänstgöringsgrad, ingår också i utvecklingsprocessen. Friskvårds- och 
rehabiliteringsaktiviteter följer den individuella utvecklingsplanen och följs upp och 
utvärderas av personalledare och medarbetare.  
 
I personalenkäten svarade 51 procent att de är med i någon av Samhalls friskvårdsaktiviteter, 
37 procent upplevde att deras allmänna hälsa är bra, 18 procent upplevde att den är dålig och 
43 procent upplevde att det varierar. 
 
Mål och planerade aktiviteter 
 
Vid intervjuer och samtal med personalledarna har de beskrivit hur utvecklingsprocessen för 
en enskild individ kan gå framåt steg för steg eller hoppa över vissa steg eller till och med 
backa och börja om på ett tidigare steg beroende på den aktuella medarbetarens 
utvecklingsframgångar eller –motgångar. Det har också framkommit att utvecklingssamtal 
hålls med samtliga medarbetare minst en gång per år. Utvecklingssamtalen planeras in i god 
tid så den aktuella medarbetaren får möjlighet att förbereda sig. Personalledarna uppmanar 
också medarbetarna att förbereda sig, att tänka igenom sin situation och sina önskemål och 
behov för den kommande perioden. Medarbetarna har dessutom fått delta i Samhalls 
internutbildning ”Inför utvecklingssamtal” för att skapa förståelse om utvecklingssamtalets 
betydelse och det egna ansvaret för resultatet av samtalet. Trots detta menade personalledarna 
att medarbetarna så gott som alltid dyker upp helt oförberedda, utan synpunkter på, och tankar 
om, sin egen situation och utveckling. Enligt personalledarna genomförs utvecklingssamtalen 
ändå i enlighet med den modell som föreskrivs av Samhall och med hjälp av de idéer och 
tankar som de själva har förberett inför samtalet. Personalledarna menade också att det blir 
upp till dem att föreslå olika alternativ till mål och aktiviteter i utvecklingsplanen och att de 
får ”dra ur” medarbetarna deras kommentarer och samtycke till planeringen. 
 
Intervjuerna med de funktionshindrade medarbetarna bekräftade att utvecklingssamtal hålls 
med var och en av dem minst en gång per år. I personalenkäten svarade också 98 procent att 
de har haft utvecklingssamtal med sin personalledare under de senaste 12 månaderna och 45 
procent svarade att det som överenskommits vid utvecklingssamtalet också genomförs.  
 
Ingen av de intervjuade medarbetarna sade att de förbereder sig inför ett utvecklingssamtal. 
De går bara dit på rätt dag och tid och hör vad personalledaren har att säga. Även om några  
under intervjuns gång höll med om att de har ett eget ansvar, bland annat för resultatet av 
utvecklingssamtalet, så var det bara en av de intervjuade medarbetarna som själv tog upp den 
aspekten – som tydligt sade att det här måste jag fixa själv, ingen annan kan fixa det åt mig, 
men om jag behöver hjälp med något så får jag det av Samhall.  
 
Vid intervjuerna har även frågor om utvecklingsplanen, om planerade aktiviteter och om det 
övergripande målet i planen tagits upp. De flesta menade att deras övergripande mål är 
övergång till annan anställning på längre sikt. Några få sade att det handlar om övergång inom 
ett år – en av dem sade att detta har varit det övergripande målet i ganska många år nu. När 
det gäller vilka utvecklingsaktiviteter som är planerade har intervjuerna egentligen inte gett 
några svar. De flesta verkade helt enkelt inte veta vilka aktiviteter eller ens om några 
aktiviteter är planerade. I stort sett alla intervjuade medarbetare pratade om att ”ta en dag i 
taget” och att ”man får se vad som händer”.  
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På frågan om vilka förväntningar medarbetarna upplever att Samhall har på dem svarade de 
flesta ”De vill väl att jag ska göra ett bra jobb.” Någon sade också att deras personalledare 
förväntar sig att deras frånvaro ska minska. 
 
Utveckling genom arbete 
 
Enligt Samhalls företagsgemensamma dokumentation av verksamheten innebär Samhalls 
grundläggande värdering om arbetet att arbetet ska vara det främsta medlet för 
personalutveckling och att ett tydligt individperspektiv kombinerat med ett varierat utbud av 
arbetsuppgifter ska tillmötesgå de anställdas utvecklingsbehov. Enligt samma dokumentation 
ska utveckling av kunskaper, förmåga, social kompetens och motivation ske genom 
utvecklande och meningsfulla arbeten. I Samhall Gällivares fall handlar arbete om intern och 
extern praktik, om Samhalls produktion i egen verksamhet (tvätten) eller i koncepten 
städ/fastighet, kommun/partner och om inbyggd verksamhet. 
 
Vid intervjuerna har de funktionshindrade medarbetarna berättat om olika typer av arbeten 
och arbetsplatser som de har provat på, både innan de började på Samhall och inom ramen för 
Samhalls verksamhet. Erfarenheterna är givetvis vitt skilda och det fanns både positiva och 
negativa inslag i beskrivningarna. När det gäller medarbetarnas erfarenheter inom Samhall 
visade det sig att flera saknar träfabriken. Många berättade om trivsel med arbetsuppgifter och 
arbetskamrater, om känslor av duglighet och stolthet; de vet att de gör ett bra jobb och att 
kunderna är nöjda och dessutom har ”vi visat dem att vi också kan”. När det gäller det 
sistnämnda berättade ett par medarbetare om de fördomar de mötte i början av sitt arbete på 
en arbetsplats. I personalenkäten svarade 72 procent att de bryr sig mycket om sitt arbete och 
att de känner sig nöjda med vad de uträttar på arbetet, 57 procent känner att de är viktiga för 
arbetet på sin arbetsplats, 70 procent svarade också att det dagliga arbetet fungerar bra på 
deras arbetsplats och att de tycker att de jobbar i ett arbetslag som hjälps åt och 74 procent 
uppgav att de trivs med sina arbetskamrater.  
 
Vidare framkom en del synpunkter på utbudet av arbetsuppgifter inom Samhalls verksamhet. 
Det handlade både om positiva upplevelser av trivsel och att allt fungerar så bra och om 
behovet av större variation, inte bara ”städning”, om bättre anpassning till olika 
funktionshinder och om mer meningsfulla arbetsuppgifter. De allra mest kritiska rösterna 
nämnde ord som exempelvis ”slav” och ”meningslösa jobb”. Ingen av de intervjuade kunde 
själva ge något förslag på intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter eller lämpliga 
praktikplatser, men även i detta sammanhang pratade flera gärna om träfabriken. I 
personalenkäten svarade 42 procent att det känns roligt att gå till jobbet, 40 procent att deras 
kunskaper och erfarenheter tas till vara i deras arbete, 28 procent att de har goda möjligheter 
att utvecklas i arbetet och 59 procent att de aldrig oroar sig för att de inte ska klara av sitt 
arbete. 
 
Även erfarenheterna av och synpunkter på praktik i olika former varierade stort mellan de 
olika intervjuade medarbetarna. Någon menade att praktiktiden, som är begränsad till fyra 
veckor, är alldeles för kort för att hinna komma in, lära sig och visa sin kapacitet och förmåga. 
En medarbetare menade att Samhall ägnar sig åt för mycket byråkrati vilket leder till att det 
kan ta veckor för personalledaren att ordna med de papper som krävs för att påbörja praktik 
hos en extern arbetsgivare. En medarbetare sade att medarbetarna inte får bestämma själva 
om, när eller var de kan få praktisera. Ett par medarbetare berättade att de saknar 
personalledarnas stöd under praktiken och/eller en bra uppföljning av praktiken.  
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Det kan handla om löften som personalledaren ger men inte håller; löften om att besöka 
personen under praktiken för att se hur det går, ta tag i eventuella problem eller frågor och 
hålla sig och den aktuella medarbetaren informerad om vad den externa arbetsgivaren tycker 
om praktikanten och dennes insatser. Dessa medarbetare ville också, efter avslutad praktik, 
både få framföra sina synpunkter till den externa arbetsgivaren och själv få konstruktiv 
feedback från den externa arbetsgivaren om sig själv och sina prestationer och sina eventuella 
möjligheter till en fortsättning. 
 
Motivationsfrämjande ledarskap 
 
Vid intervjuerna har de funktionshindrade medarbetarna också pratat om personalledarna, om 
de möjligheter som finns att få träffa en personalledare för att prata eller fråga om något och 
om möjligheten att få hjälp eller stöd i olika frågor. Medarbetarnas omdömen och 
uppfattningar om personalledarna varierade kraftigt – det handlar både om uppskattning av 
deras personlighet, kompetens och förmåga att få saker att hända och om kritik mot deras 
attityder, upptagenhet och passivitet. Flera av medarbetarna har gett uttryck för att de saknar 
uppskattning och erkännande för sina insatser från Samhalls och personalledarnas sida. Ett par 
personer har sagt att de aldrig fått uppskattning för sitt jobb. Några har sagt att 
personalledarna inte alls är intresserade av dem.  
 
Personalledarna har berättat att det både finns, och kan skapas, tillfällen till möten och 
diskussioner utöver det årliga utvecklingssamtalet. Detta bekräftades också av medarbetarna 
som sade att det är enkelt för dem själva att ta kontakt med personalledarna, till exempel när 
dessa ibland besöker de olika arbetsplatserna eller i samband med arbetsplatsträffar. 
Medarbetarna har också regelbunden telefonkontakt med personalledarna.  
 
Enligt personalledarna går en stor del av deras arbetstid åt till administration. Det är många 
blanketter som ska fyllas i och många olika uppgifter som ska registreras för mätning av 
resultat mot olika nyckeltal, det ska tidrapporteras och faktureras och så vidare. Dessutom är 
personalledarna ansvariga för produktionen, vilket i viss mån även inkluderar försäljning då 
det handlar om att utnyttja och bygga vidare på sitt kontaktnät för att hitta nya kunder, 
arbetsuppgifter och praktikplatser för medarbetarna. Personalledarna har också berättat om 
hur de i detta avseende försöker delegera olika administrativa uppgifter till medarbetarna för 
att på så sätt skapa mer tid till arbete med personalutveckling samtidigt som de berörda 
medarbetarna får en möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Ett annat sätt att delegera ansvar till 
medarbetare är att tilldela någon rollen som produktionssamordnare. Detta har, enligt 
personalledarna, inte heller varit helt enkelt. De flesta av de medarbetare som har 
förutsättningar att ta detta ansvar har inte velat göra det.  
 
Vid intervjuer med såväl personalledarna som de funktionshindrade medarbetarna har frågan 
om passivitet från båda håll tagits upp. Personalledarna sade att det är tänkbart att Samhalls 
upplägg av verksamheten samt Samhallprocessen i sig själv och personalledarnas 
arbetsmetoder tillsammans bidrar till att skapa den upplevda passiviteten hos de 
funktionshindrade medarbetarna. De sade också att den befintliga strukturen inom 
Samhallkoncernen, bland annat i form av detaljspecificerade rutiner för 
personalutvecklingsarbetet och en omfångsrik blankettflora, faktiskt har en passiviserande 
effekt på personalledarna. Några av de funktionshindrade medarbetarna har, som tidigare 
nämnts, berättat hur de upplever personalledarna som passiva exempelvis i samband med start 
och uppföljning av praktik och när det gäller att visa medarbetarna uppskattning.  
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När det gäller de funktionshindrade medarbetarnas passivitet har många tecken på detta 
kommit fram under intervjuerna. Bland de intervjuade medarbetarna har någon berättat om sin 
yrkesutbildning och att personen väljer att arbeta hos Samhall i stället för inom sitt yrke för att 
det inte går att få en fast anställning (bara vikariat) inom yrket. Någon har berättat om sina 
yrkeskunskaper och att personen väljer att inte söka några jobb utanför Samhall för att det 
ändå inte är möjligt att få dem på grund av ålder, funktionshinder eller Samhall-stämpeln. 
Någon har berättat om sin dröm att läsa vid universitetet för att utbilda sig till ett visst yrke 
men att personen inte ens har undersökt förutsättningarna för detta eftersom utbildningstiden 
är så lång. Någon har berättat att personen slutade söka jobb efter två negativa svar.  
 
Ett par medarbetare, som också tydligt sade att de vill lämna Samhall, medgav att de kanske, 
eventuellt tror att det skulle kunna vara möjligt för dem att hitta och få en anställning utanför 
Samhall och att de kanske behöver ”en rejäl spark i baken”, något måste hända för att de ska 
ta sig för med att själva göra något åt saken. 
 
I Samhalls gemensamma värdegrund ingår att arbetsklimatet skall vara öppet och att alla 
anställda skall ha möjlighet att få framföra idéer, önskemål och kritik. De intervjuade 
medarbetarna har också i stor utsträckning varit väldigt frispråkiga – egentligen verkade ingen 
vara rädd för att säga sin mening om någonting. I personalenkäten svarade 36 procent att 
medarbetarna uppmuntras att komma med nya idéer och förslag, 40 procent att de vågar 
kritisera och ha avvikande åsikter, 70 procent att de kan tala om när det är något de inte 
förstår utan att känna sig dumma och 40 procent svarade att deras personalledare lyssnar på 
medarbetarna och är intresserade av vad de tycker.  
 
4.1.3 Steg 3 – övergång och/eller avgång 
 
Övergångs- och avgångsprocessen innehåller följande delar: 
 
- beredd till övergång 
- ombytessökande på Arbetsförmedlingen, extern praktik 
- övergång, avgångssamtal 
- återgång, återgångssamtal 
 
Syftet med övergångs- och/eller avgångsprocessen är att säkerställa att anställningen avslutas 
lika seriöst som den började oavsett om avgången beror på övergång till en annan anställning 
eller på andra orsaker. 
 
Innan en övergång kan ske gör personalledare och personalutvecklare en egen bedömning 
avseende den aktuella medarbetarens beredskap till övergång. Kan-och-vill-modellen är en 
matris som fungerar som ett hjälpmedel i bedömningsarbetet. Det handlar om att bedöma den 
aktuella medarbetarens förmåga och förutsättningar till övergång i kombination med 
medarbetarens vilja och motivation till övergång. En medarbetare som bedöms varken kunna 
eller vilja är inte aktuell för övergång. För medarbetare som kan men inte vill eller som vill 
men inte kan gäller fortsatt utveckling inom ramen för Samhallprocessen för att stärka 
antingen förmåga och kompetens eller självförtroende och motivation. En medarbetare som 
bedöms både kunna och vilja bedöms som beredd till övergång.  
 
Ett par av de intervjuade medarbetarna gav, i samband med frågor om deras möjligheter att gå 
över till anställningar utanför Samhall, uttryck för en känsla av maktlöshet.  
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Enligt dem är det någon annan som bestämmer om och när det ska ske – de kan själva anse 
sig beredda till övergång men någon annan beslutar att de inte kan göra det förrän till exempel 
deras frånvaro har minskat. 
 
Övergångsprocessen inleds med att medarbetaren och personalledare vid utvecklingssamtalet 
är överens om att medarbetaren är ”beredd till övergång”. Därefter meddelas 
Arbetsförmedlingen att medarbetaren är övergångsklar.  
 
Extern praktik under upp till 4 veckor görs i det här läget utifrån den aktuella medarbetarens 
intresse och behov och i syfte att förbereda en övergång. Praktiken ska alltid utvärderas av 
Samhall tillsammans med medarbetaren och den externa arbetsgivaren. 
 
Samhall har också utbildningar som är speciellt anpassade för att förbereda medarbetare på 
övergången. 
 
Vid övergång görs en planering avseende hur och av vem uppföljningen av övergången ska 
ske under det första året av den nya anställningen då medarbetaren har återanställningsrätt i 
Samhall. Om inte annat överenskommes gäller att uppföljning sker vid fyra tillfällen och att 
personalledaren ansvarar för detta. Medarbetarens behov ska vara styrande vid beslut om 
uppföljning. 
 
Vid alla avgångar genomförs också ett avgångssamtal för att avsluta anställningen på ett 
professionellt sätt och för att tacka medarbetaren för tiden på Samhall. 
 
Vid en eventuell återanställning (inom ett år efter övergång) hålls ett återgångssamtal där 
övergången utvärderas och där en planering för den närmaste tiden görs. Medarbetaren ska 
känna sig väl mottagen och återgången ska inte ses som ett misslyckande. I stället ska fokus 
vara på den utveckling som faktiskt har skett.  
 
Under de senaste åren har Samhall i Gällivare, enligt arbetsområdeschefen och 
personalledarna, inte lyckats nå upp till målen avseende antalet övergångar, men i år beräknar 
de kunna överträffa målen, kanske till och med med 100 procent. Bland framgångarna finns 
medarbetare som haft personliga intressen och som valt att påbörja utbildningar som leder till 
yrken inom dessa intressen och personer som plötsligt har insett och berättat vilken typ av 
arbeten de egentligen skulle vilja ha och därmed gjort det möjligt för personalledarna att 
hjälpa till med att hitta rätt arbetsplats. Bland dem som, av personalledarna, förväntas lämna 
Samhall inom loppet av detta år finns personer som fått en möjlighet att visa vad de går för 
genom arbete hos ett annat företag men inom ramen för Samhalls inbyggda verksamhet. Det 
aktuella företaget har nu meddelat att de är intresserade av att själva anställa någon av dessa 
personer innan året är slut.  
 
Vid intervjuer med arbetsområdeschefen, personalledarna och personalutvecklaren har en 
fråga ställts angående om, och i så fall hur, tidigare medarbetare används i Samhallprocessen. 
Personalledarna har berättat att medarbetare som gjort övergång alltid kommer tillbaka till 
Samhall vid ett tillfälle då de, tillsammans med övriga medarbetare, firar övergången, får 
berätta om sitt nya jobb och dessutom blir avtackade för sin tid i Samhall. 
 
De intervjuade medarbetarna har lämnat olika svar på samma fråga. Några menade att de som 
slutat brukar komma på besök, till exempel i samband med en arbetsplatsträff, och att de vid 
det tillfället får höra hur det går för dem.  
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Några sade att det inte brukar gå till på det sättet, men att de förstås ibland träffar och pratar 
med sådana som slutat i helt andra sammanhang, exempelvis på stan. Ett par av de intervjuade 
medarbetarna har också uttryckt skepsis inför sina före detta medarbetares framtid på sina nya 
arbetsplatser. Det handlar om misstänksamhet mot de nya arbetsgivarna och deras avsikter, 
om systemet med lönebidrag som kan missbrukas och om förutsägelser om att den före detta 
medarbetaren ”inom ett år är tillbaka på Samhall”. En intervjuad medarbetare som själv har 
gjort övergången är förstås mycket nöjd med detta och med sitt eget bidrag till att göra det 
möjligt. Även i det här fallet nämndes en oro för den egna framtiden hos den nya 
arbetsgivaren som kopplas till systemet med lönebidrag. Den strategi som den aktuella 
personen har för att bli kvar på ett permanent sätt är att göra sig oumbärlig för företaget 
genom att vara den ende som klarar av vissa saker. 
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5. DISKUSSION 
 
Syftet med detta arbete har varit att, mot bakgrund av olika motivationsteorier, studera och 
analysera Samhallprocessen och de arbetsmetoder som ingår i den ur de personalansvarigas 
respektive de funktionshindrade medarbetarnas olika perspektiv för att skapa ett underlag till 
en teoretisk arbetsmodell för det fortsatta arbetet med att utveckla och motivera enskilda 
medarbetare med funktionshinder. Den konkreta frågeställningen för arbetet har varit om de 
aktuella medarbetarna saknar motivation (att utvecklas och att gå vidare till anställningar 
utanför Samhall) eller om de av personalledarna beskrivna svårigheterna beror på någonting 
annat. 
 
Många av svaren på frågorna om de funktionshindrade medarbetarnas motivation finns både i 
de aktuella individernas bakgrund och nuvarande livssituation. Att medarbetarna är 
funktionshindrade betyder att de på något sätt är hindrade från att få och/eller utföra arbeten 
på den reguljära arbetsmarknaden. Det kan handla om fysiska och/eller psykiska problem. Av 
etiska skäl valde författaren att inte utforma en undersökning med ingående frågeställningar 
och information rörande de enskilda medarbetarnas personliga historik och privatliv. Av 
etiska skäl och för att resultaten av undersökningen skulle bli både giltiga och användbara för 
fler än de i undersökningen ingående försökspersonerna utformades i stället ett mindre 
individinriktat och mer arbetsmetodsinriktat syfte och tillvägagångssätt för utförandet av 
undersökningen. Den konkreta frågeställningen för arbetet har, av samma skäl, besvarats på 
ett generellt och allmängiltigt sätt och med fokus på Samhallprocessen och Samhalls 
arbetsmetoder i stället för på de enskilda funktionshindrade medarbetarna. 
 
Resultaten av detta arbete visar dels att Samhall är en bra arbetsgivare och att medarbetarna är 
lojala; de vill göra ett bra arbete och bidra till Samhallsresultat, och dels att Samhallprocessen, 
som den beskrivs i företagets dokumentation av verksamheten, teoretiskt sett har alla 
förutsättningar att vara framgångsrik. Den bygger på en positiv människosyn, att människor 
kan och vill utvecklas, och den är utformad på ett sätt som gör att den steg för steg ska kunna 
möta olika individers olika behov och tillvarata deras styrkor, intressen och talanger samtidigt 
som den tillhandahåller möjlighet till praktisk övning och successivt ökad kompetens och 
självkänsla. Helt i enlighet med många av de motivationsteorier som ligger till grund för detta 
arbete. Någon har helt enkelt tänkt på allt, men det är fortfarande i teorin. Samhallprocessen 
ska ju utföras i verkligheten och inom ramen för de förutsättningar som finns hos 
personalledarna, hos de funktionshindrade medarbetarna och på den aktuella orten. Dessutom 
ska processen utföras i samspel med Samhalls affärsprocess, med hjälp av samma resurser 
och med hänsyn till kraven på uppfyllandet av de olika mål som finns för de två processerna. 
 
Samhalls problembeskrivning frågar efter framgångsrika motivationsfaktorer. De olika 
motivationsteorier som utgör den teoretiska referensramen för detta arbete visar att mänskligt 
beteende kan ha sitt ursprung i (motiveras av) många olika faktorer både hos den enskilda 
individen men även i individens tidigare och nuvarande omgivning. Det handlar om 
individens självkänsla, självtillit, värderingar och intressen, men också om individens attityder 
till och förväntningar på sig själv och på andra människor. De personliga mål som individen 
sätter upp eller låter bli att sätta upp för sig själv påverkar individens behov som i sin tur utgör 
motiv för beteende. Människors beteende påverkas också av de värderingar, attityder, mål och 
förväntningar som organisationen och den övriga omgivningen kommunicerar samt av vem 
som kommunicerar dem och hur de kommuniceras.  
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Här kommer även perceptionen och de kognitiva och emotionella processerna (varseblivning, 
tolkning, beslut) in i bilden. Det är verkligen inte lätt, kanske är det till och med helt omöjligt, 
för en annan människa att förstå precis vilka faktorer som avgjorde att en viss individ utförde 
ett visst beteende i en viss situation. Det är inte ens säkert att den aktuella individen själv 
skulle kunna redogöra för sina motiv. 
 
Resultaten av detta arbete visar att frågan om medarbetarnas brist på motivation kan besvaras 
med att det sannolikt också finns ett flertal andra, både allmänna och individuella, orsaker till 
att det är svårt att förmå dem att ta de steg och utföra de aktiviteter som ingår i 
Samhallprocessen. Det handlar om rekryteringen och om nödvändigheten i att de nya 
medarbetarna har förståelse, acceptans och engagemang i syftet och målet med anställningen. 
Det handlar om målkonflikter på organisations- och på individnivå som leder till otydliga 
förväntningar. Det handlar om utvecklingsprocessen, om mål och planerade aktiviteter och 
om den inre motivation som krävs för att personlig utveckling ska kunna ske samt om 
utveckling genom arbete och den nödvändiga tillgången till meningsfulla och utvecklande 
arbetsuppgifter. Det handlar om medarbetarnas självkänsla och självtillit, om deras 
värderingar och intressen, deras förväntningar och attityder till sig själva och till sina 
möjligheter. Det handlar också om nödvändigheten av att omgivningen tydligt, frekvent och 
kontinuerligt förmedlar sina positiva förväntningar, som inte får vara för lågt ställda, på 
medarbetarna. Eventuellt handlar det också om överlevnadens värderingar, om behovet av 
trygghet och om det säkerhetsnät som tillhandahålls av Samhall. Det kan också handla om att 
motivationen är latent och det kan till och med vara så att medarbetarna redan har nått sitt mål 
- de har ju ett arbete. 
 
5.1 Samhalls verksamhet - målkonflikter 
 
Det skulle kunna vara ett grundläggande problem för en organisation att optimera den egna 
affärsverksamheten och produktionen samtidigt som medarbetarna (produktionsresursen) 
utvecklas och uppmuntras att lämna organisationen. Ur företagets perspektiv skulle det kunna 
innebära en målkonflikt. Å ena sidan vill företaget vara en bra arbetsgivare, bland annat för att 
öka produktiviteten, kvaliteten och det ekonomiska resultatet (vilket är den vanligaste 
problematiken ur organisationers perspektiv och i motivations- och utvecklingssammanhang) 
och, å andra sidan, vill företaget lyckas med sitt uppdrag och det huvudsakliga målet att 
utveckla medarbetarna så de kan lämna företaget för anställningar hos andra arbetsgivare. Ur 
medarbetarperspektivet skulle detta kunna uttryckas som ett tänkbart lojalitetsproblem. 
Medarbetarna vill kanske i första hand bidra till organisationens verksamhet och resultat 
genom att göra ett bra arbete, inte genom att arbeta för att kunna lämna organisationen så fort 
som möjligt. Det skulle alltså i det här fallet kunna finnas målkonflikter både på 
organisations- och på individnivå. 
 
Samhall har satt upp mätbara mål för de två samverkande huvudprocesserna. Det handlar om 
ekonomiska resultat för produktionen och om utfört utvecklingsarbete och antal övergångar 
för personalutvecklingen. Syftet med den årliga personalenkäten är att mäta medarbetarnas 
upplevelse av företaget och av den egna utvecklingen, det vill säga resultatet av 
Samhallprocessen. Den genomförda granskningen av resultatet av den senast genomförda 
personalenkäten visar att enkäten också mäter vad medarbetarna anser om olika saker men 
samtidigt visar den att personalenkäten huvudsakligen mäter medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation, med avseende på deras arbete i Samhalls 
produktion, samt deras trivsel (hygienfaktorer).  
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Av de totalt 53 frågorna i enkäten handlar endast 5 frågor om individens utveckling, 8 syftar 
till mätning av uppsatta mål avseende utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och så vidare och 8 
frågor handlar om lika behandling, mobbning, sexuella trakasserier och hälsa. Alla de övriga 
32 frågorna handlar om arbetet, arbetsuppgifterna, arbetskamraterna, resultatet av arbetet, 
förutsättningar för arbetet, arbetsmiljö, kunder och så vidare – det vill säga totalt fokus på 
produktionen. Även de frågor som finns under rubriken motivation handlar om arbetet i 
produktionen. Den årliga personalenkäten mäter alltså inte medarbetarnas upplevelse av den 
egna utvecklingen eller deras förväntningar på sig själva, på Samhall och på framtiden lika 
mycket som den mäter arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation (i produktionen) och trivsel – 
det vill säga om Samhall är en bra arbetsgivare. Arbetstillfredsställelse är, enligt Aamodt 
(1991), en attityd som medarbetaren har till sitt arbete. Enligt Aamodt (1991) finns det ett 
samband mellan graden av arbetstillfredsställelse och de anställdas närvarofrekvens och 
personalomsättningen, däremot har inget samband kunnat påvisas mellan 
arbetstillfredsställelse och prestationer eller arbetsmotivation. Om något motiverar stor 
arbetstillfredsställelse mer till att stanna i Samhall.  
 
Personalledarna har ansvaret för personalutvecklingsarbetet och för att nå de mål som satts 
upp bland annat med avseende på antal övergångar. Varje personalledare ansvarar för totalt 
30 funktionshindrade medarbetares utveckling. Samma personalledare är också ansvariga för 
produktionen, för att skapa förutsättningar för en fungerande produktion med nöjda kunder 
och, i förlängningen, för det ekonomiska resultatet men också för att tillgodose medarbetarnas 
behov av meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter och, i förlängningen, lämpliga nya 
arbetsgivare. Både personalutvecklingsarbetet och produktionsansvaret bedrivs ute ”på fältet”, 
hos kundföretag och hos medarbetarna, samtidigt som de båda också innebär en hel del arbete 
av administrativ karaktär. Personalledarna har 40 timmars arbetsvecka och det är inte 
osannolikt att det på personalledarnivå kan uppstå målkonflikter när det gäller fördelning av 
den begränsade resursen tid. 
 
De funktionshindrade medarbetarna berättade vid intervjuerna gärna om sitt arbete, sina 
arbetsuppgifter och arbetskamrater, om resultatet av arbetet och om nöjda kunder. De är 
huvudsakligen glada över att ha ett arbete och även om det inte alltid känns roligt att gå till 
arbetet bryr de sig om sitt arbete och är nöjda och stolta över det de uträttar tillsammans och 
att det går bra för Samhall. De intervjuade medarbetarna har heller inte uppfattat att Samhall 
har några andra förväntningar på dem än att de, i första hand, ska göra ett bra arbete.Trots att 
de allra flesta åtminstone så småningom vill lämna Samhall är de också överens om att 
Samhall är en bra arbetsgivare.  
 
Det är sannolikt så att målen för Samhallprocessen och för affärsprocessen konkurrerar med 
varandra och att de tillgängliga resurserna inte riktigt räcker till för att uppfylla både alla krav 
och mål från Samhall och de villkor som gäller för att lyckas med arbetet att utveckla de 
funktionshindrade medarbetarna. Det finns, från Samhalls sida, ett starkt fokus på 
produktionen och det är antagligen nödvändigt då produktionen och nöjda kunder också är en 
förutsättning för personalutvecklingen. Men samtidigt skapar detta fokus en annan, mindre 
lyckad effekt, nämligen att Samhall förmedlar, genom mätning och redovisning av 
arbetsområdets resultat, genom frågeställningarna i personalenkäten och kanske också vid de 
tillfällen som finns att träffas såsom arbetsplatsbesök, arbetsplatsträffar och 
utvecklingssamtal, till de funktionshindrade medarbetarna att deras arbete är viktigt för 
Samhall.  
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Om dessa budskap är starkare, tydligare och mer frekventa än budskapen om Samhalls 
förväntningar avseende medarbetarnas personliga utveckling får det till följd att också 
medarbetarna fokuserar på att göra ett bra jobb för Samhall. De levererar helt enkelt det som 
efterfrågas och det som mäts. 
 
5.2 Samhallprocessen i ett motivationsperspektiv 
 
5.2.1 Rekrytering – syfte och mål med anställningen 
 
Rekryteringen är första steget på vägen mot övergång och redan här avgörs en av de mest 
kritiska framgångsfaktorerna; att den nya funktionshindrade medarbetaren både förstår och 
accepterar syftet och målet med anställningen. De genomförda intervjuerna visar att de som 
rekryteras till Samhall alltid, eller så gott som alltid, får information, först från 
Arbetsförmedlingen men framförallt från Samhall, om syftet och målet med anställningen. 
Samhalls mål och förväntningar kan anses vara tydliga, men frågan är i vilken utsträckning de 
nya medarbetarna accepterar dessa mål och förväntningar, om de verkligen ligger i deras 
intresse och om det är deras ambition att försöka leva upp till dem.  
 
Alla intervjuade medarbetare har sagt att de är glada över att ha ett jobb överhuvudtaget. 
Många av dem har länge varit arbetslösa och/eller sjukskrivna och det har varit mer eller 
mindre omöjligt för dem att hitta och få ett arbete som de har kunnat utföra. För många av 
dem var alltså anställningen i Samhall en mycket positiv förändring i sig själv. 
Personalledarna har berättat att de flesta av medarbetarna inte heller uttrycker några särskilda 
förväntningar på Samhall när de rekryteras. Detta sammantaget gör att det inte är otänkbart att 
en person som blir erbjuden ett arbete på Samhall i första hand upplever att han eller hon har 
fått just ett arbete och att den aktuella personen blir så glad och/eller nöjd över detta att han 
eller hon, medvetet eller omedvetet, väljer att inte höra, förstå eller fokusera på en sådan del 
av informationen som just då inte utgör något annat än ett eventuellt framtida problem eller 
möjlighet.  
 
Förståelse, acceptans och engagemang 
 
En absolut förutsättning för att lyckas med personalutvecklingsarbetet och med 
övergångsmålet är att de som rekryteras till Samhall förstår, accepterar och också själva vill 
uppnå målet med anställningen. Enligt Megginson och Clutterbuck (2005) passerar människor 
ett antal steg för att bygga upp sitt engagemang för ett visst mål; medvetenhet, förståelse, 
acceptans, engagemang, och därefter också ytterligare ett antal steg för att också uppnå målet; 
handlingsplan, förverkligande, stöd/positiv feedback. Engagemanget innebär en bekräftelse av 
acceptansen och ett allvarligt menat löfte, men engagemanget lär inte åstadkomma några 
resultat om det inte finns en handlingsplan och planen lär inte vara till nytta om den inte 
förverkligas. Förverkligandet kräver positiv feedback som stärker engagemanget och om 
individen efter ett första försök inte kan se direkta tecken på framsteg brukar entusiasmen 
falna. 
 
Värderingar och intressen 
 
Några av Samhalls tidigare medarbetare som under det senaste året har lämnat företaget kan 
utgöra exempel på hur värderingar och intressen kan fungera som motivationsfaktorer i 
enlighet med tankegångar som förs fram av Their (1994), Goleman (1999) och Schein (1994).  
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De som satsar på och som engagerar sig i utbildningar vet vad som intresserar dem, vilka 
talanger de har och vad de vill uträtta i livet. De har en inre drivkraft och när de själva tror att 
det är genomförbart, att de kan lyckas, är de också beredda och villiga att utföra de aktiviteter 
som krävs och dessutom att offra något om det skulle bli nödvändigt.  
 
5.2.2 Utveckling – mål och planerade aktiviteter 
 
Syftet med utvecklingssamtal och utvecklingsplaner är att följa upp de aktiviteter och den 
utveckling som skett samt att sätta upp nya mål och planera nya aktiviteter för den fortsatta 
utvecklingen. Mot bakgrund av de motivationsteorier som utgör referensramen för detta 
arbete finns det ingen anledning att sätta upp mål och att planera aktiviteter bara för att det 
står så i manualen. Mål och planerade aktiviteter i sig själva skapar nämligen inte den inre 
motivation som krävs för personlig utveckling. Mål och aktiviteter som planeras av andra för 
en medarbetares räkning kan däremot, enligt Lockes (1968) målsättningsteori refererad av 
Jewell (1998), bidra till ökad arbetsmotivation, under förutsättning att medarbetaren 
accepterar målet och förstår vad som krävs av honom, om målet är någorlunda utmanande och 
om medarbetaren får kontinuerlig feedback om sina prestationer. 
 
Resultatet av den genomförda undersökningen visar att årliga utvecklingssamtal hålls med 
alla medarbetare, men också att medarbetarnas delaktighet och engagemang i målsättning och 
planering av aktiviteter för utveckling är minimal. Personalledarna får ”dra ur dem” deras 
samtycke till mål och planering. Vid intervjuerna verkade medarbetarna inte veta vilka 
aktiviteter som var planerade för dem eller ens om några aktiviteter var planerade. De mål 
som angavs var också vaga och obestämda; de flesta ska lämna Samhall någon gång i 
framtiden, men några har inte ens bestämt sig. Megginson och Clutterbuck (2005) kallar det 
utvärderingsfoglighet; situationer när människor accepterar utvecklingsmål som andra satt 
upp, till exempel i samband med en utvärderingsprocess, trots att de själva saknar både 
känslomässigt engagemang och vilja att satsa den tid och den mentala ansträngning som krävs 
för att försöka uppnå dem. Denna ovilja kan bero på att målen strider mot personliga 
värderingar, ansträngningen inte upplevs stå i proportion till utdelningen, bristande 
självkänsla och självtillit eller upplevelsen att den andra parten i själva verket inte bryr sig om 
ifall medarbetaren lyckas eller inte. Megginson och Clutterbuck (2005) menar att det är 
meningslöst att satsa resurser och energi på att försöka nå ett mål som medarbetaren inte 
känner något engagemang inför, förmodligen undergräver det dessutom relationen. 
 
Värderingar, intressen, engagemang och inre motivation 
 
Enligt Megginson och Clutterbuck (2005) är inre motivation en förutsättning för personlig 
utveckling och frigörande av inneboende potential. För att utveckla inre motivation måste 
medarbetaren känna engagemang och själv sätta upp sådana individuella och tydliga, 
konkreta, specifika, tidssatta och mätbara utvecklingsmål som har utgångspunkten i 
personliga värden och/eller intressen, som anger riktningen och som ger mening åt målet och 
åt de aktiviteter som ska utföras. Vrooms (1964) förväntansteori, refererad av Jewell (1998) 
och Aamodt (1991), innebär också att det måste finnas en förväntan hos medarbetaren att 
varje aktivitet, delmål och det huvudsakliga målet ska leda till ett visst resultat eller 
konsekvens som medarbetaren värderar positivt.  
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En utvecklingsplan som innehåller aktiviteter som ska leda till att medarbetaren ska få en ny 
anställning utanför Samhall kan verka attraktiv, men om medarbetaren tror att han eller hon 
ändå inte kommer att få något arbete, oavsett hur mycket ansträngning som läggs ner och 
oavsett hur många delmål som uppnås, exempelvis på grund av sin ålder, sitt funktionshinder 
eller på grund av Samhall-stämpeln, blir resultatet i alla fall noll motivation. Såväl Vrooms 
(1964) som Kormans (1970, 1976) teorier, refererade av Jewell (1998) och Aamodt (1991), 
och Ajzens (1991) teori, refererad av Brehm, Kassin, & Fein (1999), innebär att medarbetaren 
också måste tro på sig själv och på sin förmåga att utföra de aktiviteter som krävs för att nå 
målet. Dessutom måste medarbetaren, enligt Ajzens (1991) teori, refererad av Brehm, Kassin, 
& Fein (1999) tro att även viktiga människor i omgivningen tror på deras förmåga och tycker 
att de gör rätt. 
 
Självkänsla och självtillit 
 
God självkänsla och självtillit ger en känsla av trygghet, kontroll och styrka. Människor med 
god självkänsla är, bland andra enligt Kormans (1970, 1976) teori, refererad av Aamodt 
(1991), mer motiverade och har större förväntningar på sig själva än människor med dålig 
självkänsla. Personalledarna har nämnt medarbetarnas ”dåliga självförtroende” men vid 
intervjuer med medarbetarna själva har fler tecken funnits på deras goda självtillit 
(självförtroende), åtminstone i förhållande till deras arbete. De vet att de gör ett bra jobb, att 
de behövs, att kunderna är nöjda. När det gäller deras utveckling och deras tankar om sina 
möjligheter att få ett arbete utanför Samhall har deras berättelser varit annorlunda. De 
upplever sig stigmatiserade, inte bara av sina funktionshinder utan också av att arbeta inom 
Samhall, och de tvivlar på att de överhuvudtaget skulle kunna ha en framtid utanför Samhall. 
De tror att de är för gamla och att de har fel eller för lite utbildning, de har gett uttryck för 
maktlöshet och bristande kontroll över sin situation – att någon annan, inte de själva, 
kontrollerar deras öden och de har berättat saker som styrker påståendet om att de är passiva. 
Det kan, mot bakgrund av bland andra Bunkholdt (1991), antas att medarbetarnas dåliga 
självkänsla och självtillit i dessa avseenden både har med dem själva som individer och med 
deras grupptillhörighet att göra, och att den påverkas både av dem själva och deras egna 
tankar, attityder, värderingar och tolkning av situationer och människor och av andra 
människor och deras värderingar, attityder och förväntningar. Om god självkänsla och 
självtillit ger en känsla av trygghet, kontroll och styrka så ger dålig självkänsla och självtillit 
en känsla av otrygghet, maktlöshet, svaghet och utsatthet vilket kan leda till att individen blir 
passiv. Eller, i enlighet med de olika behovsteorierna, negativa prestationsbehov (rädsla för att 
misslyckas och uppleva ännu sämre självkänsla) dominerar över de högre stående 
utvecklingsbehoven.  
 
Omgivningens förväntningar 
 
Medarbetarens självkänsla och självtillit kan stärkas dels genom att omgivningen tydligt, 
frekvent och kontinuerligt förmedlar sina positiva förväntningar på medarbetaren. Vid 
intervjuer med de funktionshindrade medarbetarna har det framkommit att de inte har 
uppfattat att Samhall har några andra förväntningar på dem än de som rör deras bidrag till 
produktionen – att de ska komma till arbetet och att de ska göra ett bra jobb. De olika 
motivationsteorierna, Locke (1968) och Hackman och Oldham (1976) refererade av Jewell 
(1998), Herzberg (1966) refererad av Jewell (1998) och Aamodt (1991), Goleman (1999), 
Ajzen (1991) refererad av Brehm, Kassin, & Fein (1999), Their (1994) samt Megginson och 
Clutterbuck (2005), pekar på att människor behöver mål, utmaningar och uttalade 
förväntningar.  
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De förväntningar som ställs på medarbetare måste vara i balans med deras förutsättningar, 
men förväntningarna är, enligt Their (1994), sällan för höga utan mycket oftare är de för lågt 
ställda, vilket leder till leda och flykt från ansvar. Oklara förväntningar skapar bara stress. Det 
är, enligt Their (1994), som att hoppa höjd utan ribba. Förväntningar på medarbetare kan 
förmedlas på många sätt: ord, beteende, kroppsspråk. Det är viktigt att den som förmedlar 
förväntningarna verkligen menar det han eller hon säger eftersom medarbetaren kommer att 
veta vad som verkligen menas oavsett vad som sägs. 
 
5.2.3 Utveckling genom arbete 
 
Enligt både Herzbergs (1966), refererad av Jewell (1998) och Aamodt (1991), och Hackman 
och Oldhams (1976), refererad av Jewell (1998), teorier  kan ett arbete som är för svårt, för 
lätt eller meningslöst, och som därför inte ger medarbetare en utmaning eller en möjlighet att 
prova gränserna för sin förmåga, bidra till att minska medarbetarens intresse och därmed även 
arbetsmotivationen. Resultaten av intervjuer med de funktionshindrade medarbetarna, liksom 
resultaten från personalenkäten, visar inte några anmärkningsvärda tecken på att medarbetarna 
saknar arbetsmotivation. De visar i stället i stor utsträckning att medarbetarna trivs med 
arbetsuppgifter och arbetskamrater, de vet att de gör ett bra jobb och att de behövs och de 
känner sig inte oroliga för att inte räcka till. Men resultaten visar också att den utveckling som 
uppstår som ett resultat av arbetet kanske inte räcker till. I personalenkäten ansåg 40 procent 
av medarbetarna visserligen att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara i arbetet, men det 
är inte ens hälften av medarbetarna. Bara 28 procent ansåg att de har goda möjligheter att 
utvecklas i arbetet. Flera av de intervjuade medarbetarna framförde också kritik mot utbudet 
av arbetsuppgifter som upplevs för litet, med för liten anpassning till olika funktionshinder 
och med för liten mening. Flera av medarbetarna har också haft samma arbetsuppgifter i flera 
år.  
 
Tillgång till meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter 
 
Det finns, enligt bland andra Their (1994), många sätt att skapa förutsättningar för 
personalutveckling inom ramen för ett arbete. Det kan handla om arbetsutvidgning (fler, 
större, viktigare uppgifter, mer självständighet), arbetsberikning (mer ansvar, delta i planering 
och uppföljning) eller om arbetsrotation eller befordran. Det kan också handla om att utbilda 
och handleda andra medarbetare eller om att informera, visa upp och presentera verksamheten 
för externa människor eller om att delta i försäljningsarbetet och i verksamhetsutvecklingen. 
Utbildning och studiebesök hos kunder kan följas upp av diskussioner och analyser som 
framtvingar egen reflektion. För att medarbetare ska kunna utvecklas på ett fortlöpande sätt 
genom arbete måste arbetet antingen då och då förändras, breddas eller fördjupas och på så 
sätt bli mer och mer utmanande eller så måste de byta arbete och arbetsuppgifter helt och 
hållet och lära sig nya saker. Begränsningarna när det gäller att skapa meningsfulla och 
utvecklande arbeten och uppgifter finns ofta bland omvärldsfaktorerna; i samhälls- och 
företagsstrukturen på den aktuella orten. Det kan helt enkelt vara för liten tillgång till 
meningsfulla och utvecklande arbeten som passar alla sorters funktionshinder och som gör det 
möjligt för medarbetarna att utnyttja sin fulla kapacitet. Enligt personalledarna använder de 
också, eller försöker de också använda flera av de ovan nämnda metoderna för att skapa 
förutsättningar för utveckling inom ramen för arbetet och arbetsorganisationen. Men det är 
just här som de problem som ligger till grund för detta arbete uppstår; det har helt enkelt varit 
svårt att förmå medarbetarna att ta de här stegen. 
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5.3 Bristande motivation eller andra orsaker? 
 
5.3.1 Trygghetsbehov och Samhalls säkerhetsnät 
 
En annan tänkbar orsak till de problem som beskrivs av Samhall är att de aktuella 
medarbetarna lever med överlevnadens värderingar. Enligt Their (1994) skulle detta innebära 
att de har en grundläggande drivkraft inriktad på att förtjäna det dagliga brödet och att 
åstadkomma grundtrygghet, vilket i sin tur betyder att alla förändringar kan uppfattas som hot 
mot stabilitet och grundtrygghet. Människors värderingar, tillsammans med deras attityder 
och förväntningar ligger till grund för de mål de sätter upp för sig själva och målen påverkar i 
sin tur deras behov. Överlevnadens värderingar ger i första hand upphov till behov av 
ekonomisk och social trygghet; så kallade jämviktsbehov, de lägsta behoven i de olika 
behovsteorierna och enligt de behovsteorier som ingår i den teoretiska referensramen för detta 
arbete är det bara de högre motivationsbehoven som kan ge människor den inre motivation 
som krävs för att engagera sig i, och anstränga sig för, att utvecklas.  
 
De genomförda intervjuerna har inte gett underlag för denna spekulation om medarbetarnas 
värderingar och behov, men de har ändå visat att så gott som alla av de intervjuade 
medarbetarna tycker att Samhall är en bra arbetsgivare som erbjuder stor trygghet och som tar 
stor hänsyn till medarbetarnas olika förutsättningar och behov. Det är antagligen inte heller 
otänkbart att trygghetsbehovet är större hos människor som har egen erfarenhet av svårigheter 
av olika slag eller som på andra sätt har ett sämre utgångsläge än genomsnittssvensken. Det är 
helt säkert så att trygghetsbehovet är större hos människor som har sämre självkänsla och 
självtillit. Det oerhört välknutna säkerhetsnät som Samhall erbjuder sina medarbetare är på 
många sätt en förutsättning för att medarbetarna ska våga prova sina vingar, men det fungerar 
samtidigt som ett fångstnät genom att medarbetarna kan bli fångade och fasthållna av 
tryggheten. Vid intervjuer med de funktionshindrade medarbetarna medgav flera personer att 
”Väckarklockan har ringt för länge sedan, men det är så varmt och mysigt under täcket så man 
drar sig för att stiga upp.”  
 
5.3.2 Manifest och latent motivation 
 
Enligt Bunkholdt (1991) kan bristande motivation även diskuteras genom att skilja mellan 
manifest och latent motivation. En del människor gör under sitt liv erfarenheter som leder till 
att deras tilltro till sina möjligheter att lösa problem och att uppnå olika mål blir starkt 
försvagad. Denna försämrade självtillit kan leda till en övertygelse hos individen att han eller 
hon inte kommer att lyckas med någonting, vare sig nu eller i framtiden, och därmed 
försvinner också, helt eller delvis, den naturliga drivkraften till aktivt och målinriktat arbete 
för att lösa problem och anta utmaningar. Motivationen blir latent – den finns där, men starkt 
försvagad och inaktiv. Latent motivation kan, enligt Bunkholdt (1991), göras manifest genom 
att förändra självbilden i positiv inriktning och därmed stärka självkänslan. Det handlar om att 
arbeta både med det negativa tankeinnehåll som har med jagbilden att göra (”jag är värdelös”) 
och med de negativa känslor som hör till (osäkerhet, fruktan och hopplöshet).  
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5.3.3 Motiv för att stanna kvar inom Samhall 
 
Ytterligare en förklaring till de problem som upplevs av Samhall skulle kunna vara tänkbara 
motiv för medarbetarna att stanna kvar i Samhall. De kanske vanligaste orsakerna till att 
människor byter arbete är att de av någon anledning inte tycker om det nuvarande arbetet eller 
arbetsgivaren eller att de har personliga mål, önskningar eller behov som inte kan bli 
tillfredsställda i den nuvarande situationen. En förutsättning, för att motivation ska finnas att 
både anstränga sig och att ta den personliga risk och det obehag som det faktiskt innebär att 
byta arbete och/eller arbetsgivare, är att medarbetaren har tillräckligt viktiga personliga 
värderingar, intressen, mål eller behov som inte kan bli tillfredsställda i deras nuvarande 
anställning hos Samhall.  
 
Samhällets normer men även privata värderingar understryker i stor utsträckning att det, till 
att börja med, är viktigt att ha ett arbete oavsett vad det är. Alla kan inte ha roliga och 
intressanta arbeten som ger upphov till inre motivation. En del arbeten är helt enkelt trista och 
kommer alltid att vara det. Alla människor är inte heller lika arbetsfokuserade. Enligt Schein 
(1994) är det inte klart om alla människor faktiskt förväntar sig utmaning och mening i 
arbetet. För en del är arbetet inte ett centralt intresse överhuvudtaget och så länge det ger 
rättvis ersättning i form av lön och ekonomisk trygghet kan utmaningar och meningsfullhet 
sökas på annat håll; i familjelivet, i fritidsintressen eller i samhällsengagemang. Å andra sidan 
säger Schein (1994) också att en lägre nivå av arbetsengagemang i sig inte utgör ett bevis mot 
behovet av självförverkligande – det kan lika gärna betyda att organisationen inte har tränat 
medarbetarna att förvänta sig meningsfullhet i arbetet som en del av det psykologiska 
kontraktet.  
 
Många av de intervjuade funktionshindrade medarbetarna berättade gärna om hur bra det är 
att arbeta för Samhall. Det handlade om trygghet och om möjligheten att få arbeta efter 
förmåga och om hur denna trygghet också uppväger det faktum att lönerna inom Samhall är 
låga. Det handlade också om trivsel med arbetsuppgifter och med arbetskamrater. Redan det 
faktum att de har ett arbete att gå till, att de upplever tryggheten i de dagliga rutinerna, att de 
känner att de gör rätt för sig och vet att de gör ett bra jobb stärker medarbetarnas självkänsla. 
Om de dessutom upplever tillräckligt hög arbetstillfredsställelse, genom att se både meningen 
med arbetet och den egna betydelsen för resultatet samt genom de sociala relationer som 
arbetet erbjuder, kan det, för människor med överlevnadens värderingar och ett begränsat 
arbetsfokus, vara fullt tillräckligt för att uppfylla behoven av samhörighet och mening i 
tillvaron. De kanske helt enkelt inte förväntar sig mer av arbetet och deras eventuella behov 
av att prestera, att få full användning för sina kunskaper och talanger, att utvecklas och att 
växa som människor kanske i stället kan bli uppfyllda på fritiden. 
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5.4 Synpunkter och förslag 
 
Mot bakgrund av resultaten av detta arbete ges följande synpunkter och förslag till aktiviteter 
att använda som diskussionsunderlag och/eller som underlag för en teoretisk arbetsmodell för 
Samhalls fortsatta arbete med att utveckla medarbetare med funktionshinder. 
 
Samhall-stämpeln är ett problem som underminerar hela processen genom att påverka 
medarbetarnas självkänsla och förväntningar på ett negativt sätt. Här måste Samhall utveckla 
tydliga, genomtänkta och fungerande strategier samt genomföra planerade aktiviteter för att 
ändra bilden av Samhall internt (förbättrad självkänsla) och externt (ökad försäljning, bättre 
förutsättningar för övergångar). Det nyligen påbörjade profilerings- och 
marknadskommunikationsarbetet har antagligen, och förhoppningsvis, detta som ett av sina 
mål. 
 
En absolut förutsättning för att lyckas med personalutvecklingsarbetet och med 
övergångsmålet är att de som rekryteras till Samhall förstår, accepterar och också själva vill 
uppnå målet med anställningen. Personalledarna och personalutvecklaren har berättat att det 
kan vara mycket svårt att, i samband med nyrekrytering, avgöra om en person har 
förutsättningar för att utvecklas inom Samhall eller inte. Den anställningsform som tillämpas 
inom Samhall är huvudsakligen den traditionella tillsvidareanställningen och väl anställda har 
medarbetarna förstås full tillgång till Samhalls trygghetssystem. Frågan är om inte en ny 
anställningsform skulle kunna vara ett verktyg i utvecklingsprocessen. En anställning som 
gäller ett år i taget och som omförhandlas varje år skulle kunna ha minst två positiva effekter. 
Dels blir förväntningarna på medarbetarna tydligare, både som ett direkt resultat av 
anställningsformen och av att utvecklingssamtalen måste bli fler (minst två per år). Och dels 
skapas automatiskt ett system med definierade utvecklingssteg (kan vara individuellt 
anpassade) som tydligt visar både personalledaren och medarbetaren hur 
utvecklingsprocessen framskrider och hur långt det är kvar till målet, ungefär som i skolan där 
eleven blir uppflyttad från första till andra till tredje klass. Enligt Joynt (1992) är ett av de 
viktigaste sätten att förmedla ett symboliskt accepterande och att övertyga en medarbetare om 
dennes egenvärde att organisationen överför personen från exempelvis de första uppgifterna 
(tillfälliga/upplärning) till ett nytt uppdrag som är mer permanent/utmanande/viktigt. 
Förändringen av status är det viktigaste budskapet, inte den absoluta statusnivå som följer 
efter det första eller andra jobbet. En nyanställd vet att det första uppdraget delas ut på basis 
av begränsad information medan det andra och tredje uppdraget baseras på erkännande av 
medarbetarens prestationer och att de därför är ett mått på hur bra det faktiskt har gått.  
 
Medarbetarnas engagemang och egna vilja är också en förutsättning för att målsättning och 
planering av utvecklande aktiviteter ska ge upphov till den inre motivation som krävs för att 
uppnå personlig utveckling och varaktiga förändringar av beteenden, attityder och synsätt. I 
samband med utvecklingssamtal och upprättande av utvecklingsplaner måste medarbetarna 
våga sätta upp mål för sig själva och de måste våga åta sig att uppfylla dessa mål. 
Personalledare måste våga kräva att medarbetaren sätter upp individuella och personliga mål 
och åtar sig att uppfylla dem. Att tydligt och konsekvent kräva engagemang och aktivitet kan 
innebära att utvecklingssamtalet skjuts upp om medarbetaren inte är förberedd. 
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De mål som medarbetaren sätter upp ska vara realistiska men ändå utgöra en utmaning – vaga 
och enkla mål är tråkiga och ointressanta. De ska vara specifika, konkreta och mätbara så 
medarbetaren vet när målet har uppnåtts – och det som mäts blir oftast gjort. De ska vara 
tidssatta så medarbetaren vet att det är dags att sätta igång med aktiviteterna. De ska vara 
möjliga att dela upp i delmål så varje delmål blir en seger, så medarbetaren får lyckas oftare – 
varje steg på vägen räknas.  
 
En förutsättning för att lyckas är att tro på sig själv och på sin förmåga. Medarbetarnas 
självkänsla och självtillit kan stärkas genom att tydligt förmedla positiva förväntningar och 
genom att fokusera på möjligheter och på framgång. Ett sätt att förmedla positiva 
förväntningar är att hjälpa medarbetaren att sätta upp lagom utmanande och därmed 
intressanta delmål och aktiviteter och att därefter följa upp utvecklingen och ge feedback. 
Delmål och aktiviteter bör vara tillräckligt små eller ha tillräckligt kort tid till utförande så att 
uppföljning, feedback och upplevelse av framgång blir en ofta återkommande förstärkning av 
medarbetarens prestationer. Framgång leder till stärkt självkänsla och ökade förväntningar på 
sig själv och skapar samtidigt mer inre motivation att ta sig an nya utmaningar. Positiva 
förväntningar förmedlas i det här läget till medarbetaren genom att signalera om de delmål 
eller utmaningar som väljs är för enkla. Varje aktivitet som utförs och varje delmål som nås 
utgör i sig själv en inre belöning för medarbetarens insatser. Yttre belöningar i form av 
erkänsla kombinerat med tydliga positiva förväntningar på ansvarstagande, framgång och 
utveckling bidrar förstås också på ett positivt sätt. Kanske kan också tempot ökas (anpassas 
individuellt) i utvecklingsprocessen. Om en aktivitet pågår för länge utan feedback blir den 
mindre intressant och dessutom kan det uppfattas som att ingen ser vad medarbetaren gör eller 
som att ingen bryr sig. 
 
Personalledare som genomför utvecklingssamtal och upprättar utvecklingsplaner tillsammans 
med sina medarbetare bör sträva efter att hitta och använda ett positivt och 
möjlighetsfokuserat arbetssätt som utgår från den aktuella medarbetarens värderingar, 
intressen, mål och behov och som syftar till att sätta upp mål och delmål och planera 
aktiviteter genom att resonera kring de effekter och fördelar vart och ett av dessa mål, delmål 
och aktiviteter innebär för individen. Vad är viktigt för medarbetaren, vad vill han/hon? Vad 
är det som är så bra med det? Vilka fördelar ger det? Vad innebär dessa fördelar? Vad kan 
individen själv göra för att få mer av dessa fördelar? Detta sätt att resonera tillsammans kan 
göra det enklare att hitta den inre motivationen genom att klarlägga, både för personalledaren 
och för medarbetaren själv, vilka personliga värderingar och behov som finns men också vilka 
förväntningar som finns om konsekvenser och belöningar för ansträngningen. 
 
Eid (1996) beskriver en liknande metodik som alla människor kan använda sig av för att 
kartlägga sina värderingar, intressen, mål och behov och planera sina aktiviteter. Med hjälp av 
ett antal positiva och negativa frågeställningar kan medarbetaren steg för steg analysera sin 
situation och ta beslut om hur den ska hanteras. Utgångspunkten är dessa två frågeställningar: 
 
Vad gör mig missnöjd?  
Vad får mig att prestera dåligt?  
Vad får mig att ge upp? 

Vad motiverar mig?  
Vad får mig att prestera bra?  
Vad får mig att göra mitt bästa? 
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Skriv upp allt som dyker upp och fortsätt med att besvara följande frågor: 
 
Vad kan jag själv förändra?  
Med hjälp av andra? 
Vilka faktorer är utanför min kontroll?  

Vad kan jag själv göra för att oftare hamna i 
dessa situationer?  
Med hjälp av andra? 
Vilka faktorer är utanför min kontroll? 

 
Skriv upp allt som dyker upp och fortsätt sedan med att formulera beslut och personliga mål i 
enlighet med följande frågor: 
 
Vad ska jag göra?  
Varför ska jag göra det?  
Hur ska jag göra det?  
Vilka ska jag involvera?  
När ska jag börja?  
När ska det vara klart? 

Vad ska jag göra?  
Varför ska jag göra det?  
Hur ska jag göra det?  
Vilka ska jag involvera?  
När ska jag börja?  
När ska det vara klart? 

 
Därefter genomförs besluten. 
 
Samhallkoncernens gemensamma värdegrund säger om ledarskap att ledarskapet ska skapa 
motivation och arbetsglädje för alla anställda. Mot bakgrund av de tankegångar som beskrivits 
i detta arbete om förhållandet mellan inre och yttre motivation och att inre motivation är en 
förutsättning för personlig utveckling och för frigörande av inneboende potential är det inte 
ledarens uppgift att motivera. Ledarens uppgift är snarare att inspirera och engagera samt att 
skapa förutsättningar för att medarbetarnas motivation ska kunna utvecklas. 
 
Ledaren ska bidra till att stärka medarbetarnas självkänsla genom att visa intresse för 
individerna och genom att tydligt och kontinuerligt förmedla individuella positiva krav och 
förväntningar på utveckling och eget ansvar i alla steg av Samhallprocessen. För att 
medarbetarna ska kunna ta ansvar måste de förstå att de förväntas göra det och få verktyg 
(självkänsla, kunskap, insikt) att göra det. Det är också viktigt med regelbunden och ofta 
återkommande uppföljning, feedback och erkännande av medarbetarnas aktiviteter och 
prestationer med avseende på utveckling. Ledaren ska alltså fungera som coach för 
medarbetaren. 
 
Coaching är, enligt Berg (2004), en handlingsinriktad metod för personlig utveckling och 
personligt ledarskap som syftar till att frigöra potential och uppnå resultat såväl på individ- 
som på organisationsnivå. Coaching innebär att hjälpa medarbetaren att utveckla sitt sätt att 
tänka, vara och lära för att förverkliga sina mål. Coaching bygger på individens styrka, på 
individens dröm och på individens plan. Medarbetaren måste själv ta ansvar för sitt eget liv, 
vad han vill använda tiden till, vilka mål som skall uppnås och hur utvecklingen skall ske. 
Ansvaret för att skapa förändring och för att lyckas ligger helt hos medarbetaren, men 
coachen använder all sin kreativitet, energi och uppmärksamhet på att hjälpa medarbetaren 
utveckla sin talang.  
 
Coaching utgår, enligt Berg (2004), från medarbetarens upplevelse och tolkning av den 
nuvarande situationen. Medarbetaren måste tänka igenom sin situation, vilka mål han vill 
uppnå och vilka strategier som är bäst att använda. Han måste också sätta upp konkreta mål 
och mätbara resultat- och beteendekriterier som skall användas vid en senare utvärdering av 
resultatet.  
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Coachen assisterar genom att ställa bra frågor och uppmana till handling. De nya sätten att 
tänka, vara och lära sig diskuteras, tränas och testas i verkligheten. De erfarenheter som 
erhålls diskuteras igen, coachen ger feedback och uppmanar medarbetaren att ifrågasätta och 
omtolka sin situation samt omformulera sina mål, föreslår alternativ till handling, uppmanar 
till handling, ger feedback och uppmanar till reflektion över resultatet. Enligt Berg (2004) 
bygger coaching på ömsesidigt förtroende och på en ömsesidig överenskommelse om att det 
är medarbetaren som har ansvaret för sin egen utveckling och för att nå de mål han själv satt 
upp. Coachen ska stödja utan att ta över problemet och bidra med att förstärka det positiva, 
genom att beskriva vad som uträttats och visa uppskattning. och bidra till att stärka 
medarbetarens självförtroende. Människor gör det de belönas för att göra. Yttre belöningar 
kommer från omgivningen, styrs av andra personer och finns i begränsad mängd. Inre 
belöningar kommer inifrån – känslor av glädje, personlig förmåga, trygghet, kontroll över 
egen situation, meningsfullhet – bestäms av medarbetaren själv och finns i obegränsad 
mängd. En ledare som fungerar som coach för sina medarbetare ger stöd och uppmuntrar 
framsteg snarare än förväntar sig att allt skall bli perfekt, kommer med konstruktiva förslag, 
stöder beteendemässig förändring och bygger upp självtillit och gemenskapskänsla hos 
medarbetarna. 
 
5.5 Kritik mot arbetet och förslag till framtida forskning 
 
De olika motivationsteorierna har svagheter och innebär svårigheter ur ett 
forskningsperspektiv. Exempelvis är såväl behov som personliga egenskaper individuella 
variabler som inte kan observeras direkt, precis som variabeln motivation. Ingen av teorierna 
kan heller på ett fullständigt och helt korrekt sätt förklara olika människors varierande grad av 
motivation, men var och en är ändå, enligt Aamodt (1991) och Jewell (1998) värdefull på så 
sätt att de pekar på olika sätt att öka medarbetares prestationer och tillfredsställelse. Även om 
en teori i sig själv inte fått stöd av, och kunnat bekräftas via, forskning har de indikationer 
som uppkommit som ett resultat av forskning om den aktuella teorin i allmänhet lett till ökade 
prestationer och längre anställningstider. Antaganden som kommer ur dessa teorier kan därför 
användas för att öka såväl arbetstillfredsställelse som motivation hos medarbetare. 
 
Den genomförda undersökningen har också svagheter. Exempelvis har urvalet när det gäller 
vilka av de funktionshindrade medarbetarna som ska intervjuas gjorts av Samhalls 
personalledare. Urvalet ska vara representativt för medarbetare som rekryterats under de 
senaste 1-7 åren och de ska representera två kategorier av medarbetare; sådana som har 
förutsättningar att lämna Samhall men som inte har gjort det samt framgångsexempel, sådana 
som har lämnat, eller snart kommer att lämna, Samhall. Det ska alltså vara ett för syftet med 
arbetet representativt och relevant urval, men författaren har själv inte haft möjlighet att 
kontrollera urvalet. De frågeställningar som använts vid de halvstrukturerade intervjuerna har 
förstås tolkats av de intervjuade personerna och det är fullt möjligt att missförstånd har 
uppstått från båda håll vid tolkning av frågor och svar. Det är också möjligt att svaren har 
formulerats på ett sätt som exempelvis syftar till att skydda sig själv och sin självkänsla.  
 
De intervjuade personerna, både bland direktanställda och bland funktionshindrade 
medarbetare, har också helt och hållet själva avgjort hur mycket information de ville lämna 
och om den information som lämnades var sanning eller inte. Det är mycket möjligt att de av 
någon anledning valde att försköna sanningen eller att helt enkelt hitta på saker som inte är 
sanna. 
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Arbetet lämnar ingen färdig och komplett lösning som kan implementeras direkt för att 
genomföra eventuella förändringar av Samhallprocessen eller av Samhalls arbetsmetoder. 
Däremot lämnas ett underlag till en teoretisk arbetsmodell i form av synpunkter, idéer och 
förslag till aktiviteter och frågeställningar att fundera över och att använda som 
diskussionsunderlag i Samhalls fortsatta arbete med att utveckla medarbetare med 
funktionshinder. De förslag och synpunkter som lämnats i detta arbete gör inte anspråk på att 
vara sanningen, men de bygger på en tanke om att det inte är möjligt att ändra världen och 
anpassa den efter Samhall och Samhalls medarbetare. Det är inte heller möjligt att ändra på 
medarbetarna och anpassa dem efter Samhall och Samhalls arbetssätt. Däremot är det möjligt 
att ändra på Samhall och på de arbetssätt och metoder som används i 
personalutvecklingsarbetet.  
 
Resultaten av arbetet bygger på en undersökning utförd inom Samhall i Gällivare. Även om 
Samhallkoncernen bland annat har en företagsgemensam värdegrund och 
personalutvecklingsprocess påverkas resultaten av personalutvecklingsarbetet i stor 
utsträckning av individuella faktorer, exempelvis hos de aktuella personalledarna och 
funktionshindrade medarbetarna, men också av de förutsättningar och villkor som finns på 
den aktuella orten. Ett förslag till framtida forskning skulle därför kunna vara att genomföra 
samma undersökning inom Samhall men på ett antal andra orter i Sverige. Sådan forskning 
skulle kunna visa på de likheter som finns och på gemensamma styrkor och svagheter i 
verksamheten och i arbetssättet. Det skulle också kunna lyfta fram framgångsexempel och 
lyckade metoder och angreppssätt som kan finnas i olika delar av Samhallkoncernen och som 
kan överföras till andra delar av koncernen. 
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BILAGA 1  
 
Underlag för intervjuer av direktanställd personal hos Samhall Gällivare 
 
 

 
 
Om Samhall: 
 
- verksamheten – i koncernen, i regionen, i Gällivare 
- förutsättningar för verksamheten – internt/externt 
- affärsidé/personalidé/filosofi/värderingar och grundläggande synsätt 
- metoder för rekrytering och personalutveckling 
- olika roller/samspel mellan personalledare och personalutvecklare 
- antal anställda, genomsnittlig anställningstid, nyanställda per år, anställda i 

bemanningsuppdrag per år 
- typer av funktionshinder, relevans hos funktionshinder 
- uppföljning av verksamheten, mål och resultat, vad mäter man, statistik 
- anställningsvillkor, förutsättningar för anställning, förväntningar - psykologiskt kontrakt 
 
Om Samhallprocessen: 
 
- rekrytering och urval – psykologiskt kontrakt, ömsesidiga förväntningar 
- rätt man på rätt plats – strategi och kriterier 
- organisationen – olika roller, ansvar, befogenheter, resurser 
- processen - metoder/aktiviteter/verktyg – förväntade resultat 
- utvecklingssamtal/utvecklingsplaner/mål och aktiviteter – genomförande och uppföljning 
- övriga, stödjande system och processer – metoder/aktiviteter/verktyg – förväntade resultat 
- rutiner, belöning, bestraffning, principer för lönesättning 
- syn på individer/kompetens (människosyn+kunskapssyn) 
- problem eller möjligheter? 
- hur ökar man motiviationen – Våga mer utbildning?, Mål och motivation utbildning?, m 

m 
- hur bygger man självkänsla och ändrar attityder 
- ledarskap, auktoritetstyp (psykologiskt kontrakt) 
- aktivitet/passivitet 
- personlig coaching – metodik inom Samhall? 
- ytterligare resurser i processen? 
- samarbete med kundföretag – försäljning av tjänster 

 INDIVIDEN 

Situationen Intention Beteende Konsekvens 

Kompetens 
Personlighet  
Självkänsla 
Attityder 
Förväntningar  

Värderingar 
Intressen           
Personliga mål 
Behov         
Motiv 

 Arbetets 
utformning    

Arbets-
miljö 

Kultur 
Värderingar 
Normer  

ORGANISATIONEN 

Mål 
Förväntningar   
Belöningar 
Bestraffningar 

Ledarskap 
Auktoritetstyp 
Rutiner 
Medarbetare PSYKOLOGISKT 

KONTRAKT 



 

BILAGA 2 
 
Underlag för intervjuer av funktionshindrade medarbetare hos Samhall Gällivare 
 
 

 
 
 
Om medarbetarens förståelse och acceptans av förväntningar, mål, eget ansvar 
(psykologiskt kontrakt) – fokus på arbetet eller på den egna utvecklingen, 
målkonflikter, synen på/attityder till Samhall 

 
- Vilken är Samhalls uppgift – det viktigaste med Samhall? (förståelse/attityd/värdering) 
- Hur gick det till när du började på Samhall? (psykologiskt kontrakt) 

(utbildning/yrkeserfarenhet?) 
- Hur länge har du jobbat på Samhall? 
- Arbetsuppgifter – nu, tidigare, kommande – vart är du på väg? (utvecklingsprocess/mål) 
- Beskriv din roll, din betydelse för Samhall/arbetslaget/kunden? (mening/ansvar/feedback) 
- Hur går det för Samhall, ditt arbetslag – koppling till egen insats (feedback, information, 

mening) 
- Berätta om något som hänt på jobbet där du bidrog på ett betydelsefullt sätt, hur kändes 

det? 
 
Om hygienfaktorer/arbetstillfredsställelse - motivationsfaktorer 

 
- Vilket är viktigast för dig när det gäller arbetet och varför? (utveckling, sociala faktorer, 

behov av utmaning/bestämma mer själv, liten utmaning/stor sannolikhet att lyckas, 
positiva/negativa prestationsbehov) 

 INDIVIDEN 

Situationen Intention Beteende Konsekvens Perception 
Kognitiva/ 
emotionella 
processer 

Kompetens 
Personlighet  
Självkänsla 
Attityder 
Förväntningar  

Värderingar 
Intressen           
Personliga mål 
Behov         
Motiv 

Kultur och 
samhälle och 

sociala 
relationer 

--- 
Värderingar 

Normer 
Attityder 

Förväntningar  

 Arbetets 
utformning    

Arbets-
miljö 

Kultur 
Värderingar 
Normer  

ORGANISATIONEN 

Mål 
Förväntningar   
Belöningar 
Bestraffningar 

Ledarskap 
Auktoritetstyp 
Rutiner 
Medarbetare PSYKOLOGISKT 

KONTRAKT 



 

- Varför arbeta över huvud taget? (värderingar/attityder till arbete/inre eller yttre 
motivation) 

- Nuläge: arbetsuppgifter, lön, förmåner, ledning, arbetsmiljö, sociala relationer, samarbete, 
syn på medarbetare, grupptillhörighet?  

- Är ditt arbetet meningsfullt, intressant, ansvarsfullt, utvecklande (behov av utmaning eller 
självförverkligande, eller har man inte fått möjlighet att uttrycka det, lägre behov ej 
uppfyllda/tränad att inte förvänta sig meningsfullhet?) 
 

Om Samhallprocessen, upplevelse av processens olika steg, resultat, 
utvecklingsmöjligheter, förväntningar, egen roll (ansvar), personalledares roll (ansvar) 

 
- Beskriv Samhallprocessen, hur uppfattar du processens olika steg och aktiviteter? 
- Utvecklingssamtal: hur går det till? Arbetsplatsträffar? Annat? 
- Vilka mål/förväntningar har du/personalledare/Samhall satt upp för dig? (specifika, 

svåra?) 
- Hur kom de/ni fram till de målen? Vad vill du själv? (acceptans, värderingar, förväntn.) 
- Vad har hänt hittills? (praktik, varit uthyrd – erfarenheter, framgång, erkännande, socialt) 
- Hur gick det till – vem satte upp målet, vem fixade? 
- Vill du försöka en gång till, vilken typ av jobb, varför? (behov, intressen, förväntningar) 
- Tror du att du skulle kunna, att det skulle få förväntat resultat, är detta resultat viktigt för 

dig? (expectancy theory) 
- Vilken är din roll, vilken är personalledarens roll (mening, eget ansvar, förväntningar, 

passivitet-aktivitet, feedback, psykologiskt kontrakt, input/output, förväntningar/what’s in 
it for me) 

- Attityd till personalledare, rollen, ansvar, förtroende/tilltro och förväntningar på varandra, 
sanning, tid, intresse för dig, feedback/bekräftelse, mod, kunskap, kontakter, 
problem/lösning, prestationer? 

- Var står du idag – vart är du på väg, hur går det för dig? (mål, förväntn, feedback) 
- Vad tror du själv om din förmåga/möjligheter att lyckas med detta? (planned behavior) 
- Vad säger din personalledare, din familj om din förmåga/möjlighet att lyckas med detta? 
- Vad tror du själv, vad kommer att hända? Varför? Är det viktigt? (potential/möjligheter, 

kontroll över tillvaro, resursbrist, självuppfyllande profetia, processen tar lång tid, öppen 
kommunikation och förtroende, problem- eller lösningsfokus i processen) 

 
Om den aktuella medarbetaren - personliga faktorer 
 
- Ålder, familjesituation, funktionshinder, övrig situation = behov (fakta) 
- Vad är viktigt i livet för dig? (värderingar, mening med tillvaron - arbete, familj, fritid) 
- Vad är du intresserad av?  
- Berätta om något som är bra med dig (styrka) och något du är riktigt bra på/som andra 

tycker är bra med dig/att du är bra på (självförtroende, självkänsla) 
- Har du några visioner el mål – något som du skulle vilja göra i livet? Varför? Vad hindrar 

dig? Har du berättat om detta för andra (personalledare/familj) – vad tror de? 
(förväntningar, attityder, självkänsla, självuppfyllande profetior) 

- Tidigare självuppfyllande profetior? (föräldrar, lärare, tidigare chefer, läkare) 
 
Om personalenkäten  
 
- Vad säger du om personalenkäten – Mening? Uppföljning? Åtgärder? 
 



 

För medarbetare som gjort övergång – samma som ovan men också följande: 
 

- Berätta hur det gick till – processen, mål osv. 
- Hur trivdes du på företaget? 
- Hur fick du jobbet, sökte – blev erbjuden? 
- Varför ville du ha jobbet? 
- Trodde du att du skulle få ett jobb, varför, vilka ledtrådar? 
- Vad tänker du om de som är kvar på Samhall, deras möjligheter att gå vidare, vad krävs 

för att hjälpa dem/för att de ska lyckas? 
- Kan du tänka dig att komma tillbaka och berätta? Hur och varför – vad vill du berätta? 
 


