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Sammanfattning 

Nedskärningar och varsel kan få stora konsekvenser på organisationer, inte minst 
på kvarvarande personals motivation att fortsätta prestera och utföra sitt arbete. 

Hur kan man med mål och belöningar påverka motivationen hos de anställda? 
Denna studie handlar om hur ledningen i Bilbolaget Nord AB, vilka drabbats av 
nedskärningar, gör för att stärka motivationen hos kvarvarande personal, i form av 

målsättningar och/eller belöningar. Detta är en kvalitativ fallstudie där författarna 
fokuserat på verkstadsavdelningen på Bilbolaget Nord AB där empiri samlats 

genom intervjuer av mellanchefer samt enkätundersökningar av kvarvarande 
anställda. Ett teorikapitel som behandlar motivation, mål och belöningar gjordes 

för att jämföra och analysera denna teori mot ”verkligheten”. 70 procent av de 
anställdas motivation visar sig ha försämrats med anledning av  nedskärningarna. 
Enkätundersökningen gav ett intressant faktum angående belöningar, där samtliga 

anställda säger sig vara helt omedvetna om att de erhåller belöningar efter att ha 
nått ledningens uppsatta mål. Angående dessa mål är enbart 38 procent av de 

anställda medvetna om de prestationsmätningar som utförs. Andra ”motivatorer” 
såsom erkännande, ansvar och möjlighet till utveckling finns där men en stor del är 

omedvetna om detta. Det studien visade var att ledningen misslyckas med att 
kommunicera och belysa dessa ”motivatorer” vilket gör dem osynliga för 
personalen och därmed lyckas de inte förbättra deras motivation. Ledningen har 

inte gjort några större förändringar med avseende på mål och belöningar i samband 
med nedskärningarna. En annan slutats vi kom fram till är att, i och med 

nedskärningarna, når de anställda inte upp till det som Maslow (1954) kallar för det 
självförverkligande stadiet där motivatorer som ”meningsfullt arbete” finns. Detta 

gör att de istället fokuserar på anställningstryggheten som hotas i samband med 
nedskärningarna vilket inte motiverar dem. Dessa slutsatser tyder på att det 
ledningen gör för att motivera kvarvarande anställda efter en tid präglad av 

nedskärningar och varsel inte alltid uppfattas av personalen såsom ledningen trott.  
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Abstract 

Layoffs may have severe consequences for organizations, and not least on the 

motivation of the remaining staff in the company when trying to keep on 

performing the given tasks. How can one with the use of rewards and goal setting 

affect the motivation on the remainder of the staff? This thesis is dealing with the 

question of how the management of Bilbolaget Nord AB, who were stricken by 

layoffs, are working to enhance motivation of the remaining staff with the use of 

rewards and goal setting. This is a qualitative case study where we have focused our 

attention to the workshop department at Bilbolaget Nord AB and empirics have 

been collected by conducting interviews with middle management executives and a 

questionnaire study with the remaining employees. An in-depth study of theories 

regarding motivation, goal setting and rewards was made in order to be able to 

compare and analyze the theories with the case. It proved that the motivation of 70 

percent of the employees had decreased following the layoffs. The questionnaire 

study proved an interesting fact regarding rewards as it showed that the entire staff 

is unaware of the rewards being given to them after obtaining goals set by 

management. Only 38 percent of the employees are aware of them being measured 

in how well they perform. Management presents other motivational factors such as 

recognition, responsibility and opportunities of career advancement but the staff is 

surprisingly unaware of them. This thesis proves that management fails in 

communicating and elucidating these motivational factors, which makes them 

unrecognizable to the staff and therefore fails in motivating the staff. Management 

has not adapted their goal setting and rewards to the situation followed by the 

layoffs. Another conclusion we have come up with is that the employees, as a result 

of the layoffs, are not capable of reaching the level called self-actualization which 

keeps the staff focused on the fact that their jobs are being threatened which in turn 

decreases their motivation. These conclusions point towards the fact that the 

measures taken by management to motivate employees are not perceived by the 

staff as expected by management.   
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1 Inledning 

Detta kapitel avser att presentera en bakgrund till anledningen och valet av ämne som denna 

studie behandlar. Därefter redovisas en problemdiskussion där de forskningsfrågor som 

uppkommit redovisas, vilka ligger till grund för syftet med avhandlingen. 

1.1 Bakgrund 

Motivation av anställda i organisationer är ett komplicerat begrepp och hur ledare 

bör bete sig för att kapitalisera på sina anställdas motivation, och hur de ska göra 

för att frammana den är ett vitt diskuterat ämne. Tack vare friheten och valet för 

individer att välja huruvida de vill stanna kvar i organisationer eller ej bör det finnas 

belönande system om valet ska vara att stanna kvar (Reis & Pena, 2001). Dock är 

det historiskt sett variationer i metoderna för att främja motivationen. Som ett 

generellt antagande kan det påstås att det finns två olika ansatser för en ledare att 

motivera anställda, genom piska eller morot (ibid).  

Vid det förra seklets början var den vanligaste metoden att motivera anställda att 

införliva rädsla genom en ytterst centraliserad styrning. Ledningar agerade på 

antaganden att de anställda endast arbetade av monetära anledningar och därför 

arbetade enligt filosofin att se till att arbetet blir utfört men med minimal 

ansträngning (Reis & Pena, 2001). Därför infördes konsekvent med kontroll, 

mätning och regelverk från ledningar. Arbetsstyrkan spenderade då tid på att 

motsätta sig ledningen på de sätt som de fann möjliga till följd av att de kände sig 

felbehandlade och båda sidor befann sig i en situation som påverkar produktiviteten 

negativt (ibid). 

Detta sätt att styra organisationer blev ifrågasatt av Barnard (1938) i sitt publicerade 

verk ”The functions of the Executive”. Här argumenterar Barnard för att organisationer 

är system som bäst byggs upp genom samarbete och att auktoritet bör komma från 

lägre plan i organisationer, det vill säga närmare ”golvarbetarna” (Barnard, 1968). 

Detta tillsammans med andra världskriget och de svåra tider det innebar för stora 

delar av världen medförde ett större delegerande av ansvar, större självständighet 

bland anställda. Detta skedde till följd av att så många var sända ut i krig och blev 

en katalysator för ett nytänkande inom management (Reis & Pena, 2001). 

Organisationsledningar började därmed inse att motivation hos anställda bättre 

främjas bättre genom ett delegerande av ansvar och kom även till insikten att 

samarbete främjar produktionen mer effektivt i jämförelse med suboptimering och 

konkurrens mellan skikten i organisationen (ibid).  
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1.2 Problemdiskussion 

När ett företag närmar sig en ”annalkande dödsbädd” på grund av ekonomiska 

omständigheter och problem, kommer de flesta förändringsledare att agera 

förutsägbart. De identifierar och reviderar ineffektiviteter samt skär ner i personal. 

Sedan väntar de tålmodigt på utdelningen i tron på att de gjort vad som krävts för 

att vända förtaget ut ur krisen, enbart för att upptäcka den bittra sanningen när de 

förväntade resultaten inte infriar sig (Garvin & Roberto, 2005). 

Då nedskärningar av personal blir aktuella för ett företag är det viktigt att förstå den 

effekt dessa nedskärningar kommer att ha på den kvarvarande personalen. Detta 

förbises ofta av ledningen då fokuseringen ligger på ekonomiska tillgångar och 

lönsamhetsmått. Den kvarvarande personalen på företaget är dock en minst lika 

viktig tillgång då det är dessa människor som ska hjälpa företaget ut ur den svåra 

situation det befinner sig i, och de effekter som nedskärningar har på dessa är 

viktiga att beakta. Sådana effekter kan innebära känslor av ånger och negativitet 

gentemot andra kvarblivna medarbetare vilket försämrar motivationen på 

arbetsplatsen. Detta är inte önskvärt då effektivitet är en väsentlig faktor i en 

situation där de flesta tillgångar är knappa (Brockner, Davy, & Carter, 1985). Att 

vara med om nedskärningar har signifikanta effekter på beteenden hos de anställda 

som med jobbet i behåll arbetar kvar (Davy, Kinicki, & Scheck, 1991). När drastiska 

förändringar i arbetsklimatet inträffar och tryggheten i den individuella tidigare 

positionen i företaget rubbas infinner sig en osäkerhet som påverkar motivationen 

hos de anställda. Maslow (1954) beskriver i sin bok en människas behovshierarki som 

hävdar att när tryggheten, till exempel anställningstrygghet, hotas påverkas 

motivationen negativt. Missnöjet på arbetsplatsen och tidigare kuvade negativa 

attityder och inställningar kommer till yttrande i sådana tider.  

” In difficult economic times when companies need to lay off staff or cut 

other costs, maintaining the loyalty and motivation of employees is even 

more important, and companies need to determine what their employees 

find rewarding” (Francesco & Gold, 2005, s. 56) 

Vad gör då ledningen för att motivera personalen under de otrygga förhållanden 

som nedskärningar innebär? Det finns ett stort antal forskare och teorier inom 

området motivation vilket är långt ifrån ett nytt begrepp men är ledare införstådda i 

vikten och effekten av att ha en högt motiverad personal när det råder osäkerhet på 

arbetsplatsen? Garvin och Roberto (2005) hävdar att ett företag som genomgår en 

ekonomisk kris, kan ta sig igenom personalens sviktande arbetsmoral (som 

ytterligare försvårar företagets situation), genom att motivera de anställda att 

fortsätta anstränga sig i arbetet. Mål och belöningar är två vanliga sätt att motivera 

anställda i ett företag (ibid) men vad anser personalen vara sig mest motiverad av? 

Är det en monetär angelägenhet som sänkt motivationen, eller är det en brist på 

något att sträva efter i arbetet? De flesta motivationsteorier är på något sätt 
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kopplade till belöningar. Vilken typ av belöning som motiverar skiljer sig dock från 

person till person, men för många ledare betyder en motiverad personal lika med en 

belönad personal. Det finns dock faktorer som inte klassas som belöningar vilka 

bidrar till motivation hos människor. Maslow (1954) till exempel, argumenterar för 

att människor strävar efter ett självförverkligande efter att de uppnått och 

tillgodosett resten av sina behov, vilka skulle kunna förverkligas genom att företag 

sätter upp mål för arbetarna att sträva efter (Maslow, 1954). Dessa mål är därför inte 

enbart av ekonomisk vikt då de tillhör företagets finansiella målsättningar utan 

bidrar även till att motivera personalen. 

Så hur agerar då ledare med hänsyn till de ovannämnda begreppen mål och 

belöningar för att efter nedskärningar motivera den kvarvarande personalen? 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur ett företag som är drabbat av nedskärningar 

handlar med hjälp av målsättningar och belöningar för att motivera de kvarvarande 

anställda att fortsätta prestera och utföra sitt arbete effektivt. Detta leder till vår 

problemformulering: Hur gör ledningen för att förbättra motivationen hos kvarvarande 

anställda efter en tid präglad av nedskärningar och varsel? 

1.4 Forskningsfrågor 

För att ytterligare precisera syftet med denna studie har det delats upp i två 

forskningsfrågor som gruppen ämnar fokusera på.   

Först måste företagets tillvägagångssätt identifieras genom den första 
forskningsfrågan:  
 

FF1: Hur gör ledningen för att stärka motivationen hos kvarvarande personal, i form av 
målsättningar och/eller belöningar, efter nedskärningar av resurser?  

 
Sedan är det viktigt att undersöka varför de två tillvägagångssätten, mål och 
belöningar valdes:  

 

FF2: Varför valdes just de utvalda belöningarna och/eller målsättningarna?  

1.5 Avgränsningar 

Studieobjektet begränsas till den operativa verkstadsavdelningen på Bilbolaget Nord 

AB i Umeå som har direkt koppling till produktionen samt två mellanchefer. 

Enkäter som delas ut till den operativa avdelningen avgränsas till att enbart 

innehålla Ja- och Nej-frågor då det av ledningen på det valda företaget anser att 

öppna frågor tar för lång tid för att genomföra. 
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2 Metod 

Detta kapitel beskriver hur teori kommer kopplas till empiri. Avsnittet tar upp syftet med 

forskningen samt beskriver metodansats, datainsamlingsmetod,teoretisk referensram samt 

problem som kan uppstå i samband med dessa metoder.  

2.1 Forskningssyfte 

Det finns främst tre stycken kategorier vid klassificering av forskningssyfte, 

undersökande, deskriptiv och förklarande. Explorativ forskning bedrivs då lite 

information finns tillgänglig och man ämnar få förståelse och insikt om ett problem 

(ibid). Deskriptiv forskning syftar till att dra slutsatser från insamlad data (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009) och hitta nyckelfaktorer för att identifiera mönster och 

trender (Yin, 2003). Förklarande forskning syftar till att förstå och bestämma 

relationer mellan orsak och verkan (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Då 

författarna har samlat information genom primär- och sekundär data för att sedan 

analysera och dra slutsatser kan studien påstås vara av deskriptiv karaktär.  

Analysenheten är i denna fallstudie mellanchefer och deras agerande efter en tid 

präglad av nedskärningar. Studien har skett ur ett ledningsperspektiv men fokus har 

också lagts på kvarvarande anställda som varit med om nedskärningarnas påverkan 

och som nu ska motiveras av mellancheferna. 

2.2 Metodansats 

För att bestämma ansatsen till en studie är det två val att göra (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009; Holme & Solvang, 1997). Det första valet är att undersöka om 

metodansatsen ska vara deduktiv eller induktiv och det andra valet är att undersöka 

om datainsamlingen ska ske kvalitativt eller kvantitativt?”  

I detta fall har studien varit deduktiv vilket betyder att författarna har utgått från 

befintlig teori för att sedan testa denna i verkligheten (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009). Ansatsen var att först fördjupa sig i kända befintliga teorier som 

behandlar motivation och är kopplad till målsättning och belöning. Ur denna teori 

valdes sedan ut vilka av dessa som har mest relevans för undersökningen. En 

empirisk undersökning gjordes sedan att testa dessa teorier i ett analyskapitel för att 

därefter dra slutsatser och besvara forskningsfrågorna.  

Då forskningsfrågorna handlar om hur och varför är detta en fallstudie (Yin, 2003). 

Det kräver därför djupgående information och förståelse kring problemet vilket gör 

att datainsamlingen har skett kvalitativt. Kvantitativ insamling av exempelvis 

diagram och annan numerisk information har inte skett då vi anser efter gjorda 

efterforskningar att relevant material saknas då dessa ger en mer översiktlig bild och 

vore mer lämplig vid urskiljning av trender vilket inte passar i vårt specifika fall. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Det finns primärt två typer av data att använda sig av vid upprättandet av en studie, 
dessa är primär- och sekundärdata. Primärdata samlas in från direkta observationer 

och mätningar och är inte hämtade från tidigare insamlad data (Walliman, 2001). 
Sekundär data är däremot hämtad från andrahandserfarenheter och samlas ofta in 
från böcker eller artiklar. Detta betyder dock att data som hämtats från sekundära 

källor kan ha samlats in för ett annat ändamål och kan därför vara vridet och sett 
från en annan synvinkel vilket gör att datainsamlingen blir felaktig (Walliman, 

2001; Yin, 2003).  
 

Under arbetets gång samlades primärdata in kvalitativt genom att utföra personliga 
intervjuer med respondenter i studien samt genom enkäter. Intervjuerna har skett i 
form av semistrukturerade intervjuer som betyder att samma frågor ställts till 

samtliga intervjupersoner men svaren har haft öppna svarsmöjligheter som gett 
informanterna chans att säga sin egen åsikt (Saunders 2009). Innan intervjuerna, 

skedde en telefonkontakt med informanterna, då tid för intervju bokades och där vi 
grundligt berättade vad vår studie handlar om och beskrev även vilka typer av 

frågor som kommer ställas. Vi använde oss av en intervjuguide som grund för 
samtliga intervjuer men frågorna ställdes nödvändigtvis inte i samma ordning (ibid) 
och följdfrågor ställdes för att förtydliga svaren och undvika missförstånd. Denna 

guide utgick ifrån tre kategorier som valts för att analys och slutsats blir relevanta i 
förhållande till den teori som behandlats. Vi har alltså valt kategorier efter 

teoriavsnittets rubriker och struktur. Denna struktur gör det lättare för läsaren att 
tolka den empiriska undersökningen då det ger en tydlig koppling mellan teori och 

empiri. Dessa tre kategorier är; Motivation, Belöningar samt Målsättningar. 

Intervjuerna har skett individuellt och informanterna har erbjudits anonymitet. Vi 
använde oss av denna metod för att få struktur i intervjuerna och genom att ställa 

samma frågor till samtliga försäkrade vi oss om att de uppfattade frågorna på lika 
villkor. Ytterligare en anledning till detta var för att erhålla så ingående information 

som möjligt vilket underlättades genom öppen konversation och följdfrågor.   
 

Ett strategiskt urval, vilket innebär att urvalet gjorts utifrån den förförståelse och 
kunskap om utvalde teorier vi hade vi projektets början, av respondenter utfördes 
med en kvalificering som baseras på att de ska tillhöra den utvalda organisationens 

avdelning och vara i aktiv anställning under intervjun samt då nedskärningarna 
drabbade organisationen. Denna kvalificering gjorde vi för att öka trovärdighet och 

relevans genom att intervjua de som faktiskt har varit med om nedskärningarna. 
Informanterna till dessa intervjuer har varit två mellanchefer och enkäter delades ut 

till samtliga medarbetare inom den valda avdelningen. 
 

Annan primärdata samlades in genom vetenskapliga artiklar och böcker rörande 

ämnet genom att använda sig av följande sökord; Motivation, Behovs- och processteori, 

belöning, målsättning, konsekvenser av nedskärningar. Främst databaser genom Luleå 

tekniska universitet användes för att lättare beställa och komma åt artiklar. Vi har 

använt oss av väl kända teorier och teoretiker samt flera källor som stödjer dessa. 
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2.4 Analysmodell 

Materialet från intervjuerna granskades och analyserades i anslutning till att 

intervjuerna avklarats. Vi ville inte tappa sammanhanget i det antecknade 

materialet och av den anledningen skedde en sammanställning av en mer 

strukturerad karaktär där varje svar hamnade i respektive intervjukategori efter att 

materialet analyserats. Enkäterna, vilka enbart har svaren ”Ja” eller ”Nej”, 

sammanställdes och kategoriserades efter enkätens fyra olika kategorier där svaren 

antingen har positivt eller negativt värde. Detta gjordes i syfte att få en 

lättöverskådlig blick över de anställdas svar på enkäternas frågor. 

Då intervjuerna och enkäterna är utformade efter de teorier vi har valt att inkludera 

i denna studie jämfördes svarsmaterialet med denna teori för att i efterhand 

genomgå en analys av de båda där vi hoppades kunna hitta tydliga likheter och 

olikheter av en karaktär som var väsentlig för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor. Dessa har slutligen sammanställts i en slutdiskussion där vi 

presenterar våra egna tankar och åsikter av Bilbolaget Nords situation under den tid 

som arbetet pågått. 

2.5 Metodproblem 

För att försäkra sig om att studien genomförts på bästa sätt genom att vara gällande 

och pålitlig är det viktigt att reducera eventuella problem. Det är därför viktigt att 

undersöka vilka problem som kan uppstå vid upprättandet av studien för att kunna 

minska och om möjligt eliminera dessa problem (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009). 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till hur stabila mätnings- och analysprocesserna är.  

Datainsamlingen och analysen bör ge enhetliga och konsistenta svar för att öka 

reliabiliteten. Därför har vi utgått ifrån en på förhand utformad intervjumall som 

används till samtliga intervjuer. Intervjumallen är konstruerad efter det teoriavsnitt 

och dess utformning som finns i denna studie för att öka konsistensen samt förenkla 

analysprocessen av de svar vi fått. Teoriavsnittets utformning är enligt vår modell 

motivationsteori, mål och belöningar och där motivationsteori även delats upp i två 

underliggande kategorier som benämns behovsteori, processteori. Fördelen med 

telefonkontakten som skett med informanterna innan intervjuerna genomfördes är 

att de fått tid att förbereda sig och tänka igenom vad de ville säga under intervjun 

och detta anser vi inte är en nackdel på något sätt. 

Enligt Robson (2002) finns det fyra stycken risker med intervjuer som författarna 

utfört varifrån vi fått primär data. För det första är det viktigt att minimera risken 

att de intervjuades tillstånd och humör ska ha varit påverkade av okända faktorer 

och därför skedde intervjun på en neutral dag och tid, det vill säga en dag då 

mellanchefer hade gott om tid att svara på våra frågor utan att behöva stressa på 

grund av andra åtaganden. Vi bad intervjupersonerna att försäkra sig om att de har 
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gott om tid på sig att delge oss sina svar för att undgå att de känner sig stressade 

över något annat åtagande de eventuellt kan ha. Anonymitet kan vara viktigt för att 

intervjun inte ska påverkas negativt genom att den intervjuade känner tryck från 

auktoritärt håll inom organisationen och undgår att delge oss ärliga svar. De som 

intervjuades tillfrågades därför om de hade önskemål att vara anonyma i rapporten. 

Frågorna utformades så att det är liten risk för den intervjuade att misstolka dem 

vilket kan leda till felaktiga slutsatser i studien. Därför lästes de muntligt upp för 

den intervjuade och varje fråga förtydligades genom att noga förklara vad det är vi 

ville veta. Vi ”standardiserade” även sättet att tolka svaren så att konsekvens i 

tolkningen uppnåddes. Detta gjorde vi genom att tillsammans analysera svaren 

utifrån och med avseende på de tre kategorier som intervjuer och enkäter är 

strukturerade efter, motivation, målsättningar samt belöningar. Vi tog även hänsyn till 

detta vid utförandet av intervjun då vi informerade den intervjuade om den struktur 

vi kommer att följa.  

2.5.2 Validitet 

Vid upprättandet av en studie som denna är det viktigt att inte förlora orienteringen 

och dra slutsatser om något som inte ingår i forskningsfrågorna. Validitet handlar 

om hur trovärdigt utfallet av rapporten är, att vi har studerat det vi har tänkt studera 

samt till vilken grad det går att lita på (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Intern 

validitet syftar till bristerna i själva studien, hur metod och datainsamling gjorts och 

extern validitet handlar om förmågan att dra generella slutsatser och sätta det in i en 

större kontext. För att uppnå intern och extern validitet har de teorier som beskrivs 

noga utvalts och preciserats så att vi har kunnat angripa våra formulerade 

forskningsfrågor utan att vara för omfattande. Detta gjorde att de intervjuer och 

enkäter som utformats efter forskningsfrågorna blev konkreta och svaren som vi fick 

kan jämföras med behandlade teorier. Valet att använda oss av en deduktiv 

metodansats var enligt oss det bästa alternativet då vi inte på förhand erhöll 

tillräckliga kunskaper i ämnet innan studiens början. Det gav oss en trygg grund 

och kunskap att bygga våra slutsatser på. Den kvalitativa datainsamlingen gav oss 

även en god möjlighet att analysera innehållet i datan då de intervjuade gavs 

möjlighet att bidra med egna åsikter då svaren har öppna svarsmöjligheter i motsats 

till ett kvantitativt alternativ där den möjligheten inte hade funnits. Innan 

intervjuerna, genomfördes en telefonkontakt med informanterna, då tid för intervju 

bokades och där vi grundligt berättade vad vår studie handlar om och beskriver 

vilka typer av frågor som kommer ställas. Vi använde oss av en intervjuguide som 

grund för samtliga intervjuer och följdfrågor ställdes för att förtydliga svaren och 

undvika missförstånd. Forskningsfrågorna är noga preciserade så att vi insamlat 

relevant data i syfte att studera det vi har tänkt studera och inte hamna vilse i 

insamlingen. De teorier som utvalts är noga etablerade inom studiens ämne och 

andra managementsammanhang samt är noga kopplade till den kvalitativa 

datainsamlingen och våra forskningsfrågor vilket bidrar till att vi har största 

möjlighet att dra slutsatser i vår slutliga analys och sätta det i en större kontext.    
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2.6 Teoretisk referensram 

Författarna till denna studie har valt att dela upp teoriavsnittet i tre delar, 

motivationsteori, mål och belöningar. Det förstnämnda har delats upp i ytterligare två 

avsnitt, nämligen behovsteori och processteori. Nedan visar Figur 3.1 hur denna studie 

är uppbyggd.  

 

 

        

Figur 2.1. Modell över rapportens struktur 

 

Dessa avsnitt har valts på grund av att under litteraturstudiens gång har de visat sig 

vara mest etablerade och relevanta för vår undersökning. Under behovsteori 

behandlas författarna Abraham Maslow (Hierarchi of human needs theory)), 

Frederick Herzberg (Two-factor theory) samt ett avsnitt under rubriken ”En generell 

beskrivning av primära och sekundära behov som främjar motivation” där vi ger en 

generell förklaring till vad rubriken antyder. Rubriken processteori behandlar 

modeller som utvecklats av författarna Victor Vroom (Förväntansteori) och John 

Stacey Adams (Jämlikhetsteori). 

Under rubriken belöningar förklaras begreppen monetära och icke monetära belöningar 

samt Michael Armstrongs belöningsteorier som presenterades i Strategic Human 

Resource Management. Den sista delen målsättningar syftar till att förklara och 

definiera begreppet mål och målsättning samt hur dessa två begrepp används. Dessa 

två begrepp, mål och belöningar, är valda för att de visat sig vara de mest frekvent 

förekommande faktorerna under litteraturstudiens gång som påverkar motivation . 

Vid sökning av litteratur och vetenskapliga artiklar har gruppen använt sig av 

följande nyckelbegrepp: Motivation, Behovs- och processteori, belöning, målsättning, 

konsekvenser av nedskärningar. 

Mål Belöningar

Behovs- &
Processteori

Motivationsteori 
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3 Teori 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren kunskap i de litterära studier i ämnet motivation som 

författarna genomgått under detta projekt. Det ämnar således ge en definition på motivation, 

vad som påverkar motivation och hur den kapitaliseras. Avsnittet beskriver också belöningar 

och målsättningar och hur de påverkar motivation. Den generella studien som presenteras i 

detta avsnitt ligger som grund för projektets teoretiska referensram. 

3.1 Vad är motivation? 

Begreppet motivation är i dagens läge ett väldigt förekommande ord och 

definitionerna är många (Forslund, 2009). En av dessa definitioner som vi valt att 

belysa på grund av dess utförlighet lyder ”The forces within a person that affect his or her 

direction, intensity, and persistence of voluntary behavior” (McShane & Von Glinow, 

2010, s. 32). Med direction menas den riktning som en individ riktar sin 

ansträngning emot, det vill säga människor väljer själva vad de ska uppnå och till 

vilken kvalitet eller kvantitet. Detta betyder att motivation inte uppkommer 

slumpmässigt utan är målinriktad och kan vara att exempelvis komma till jobbet i 

tid eller att bli klar med ett projekt några timmar tidigare. Med intensity menas den 

ansträngning man lägger ner för att uppnå detta mål. Persistence är den tredje 

komponenten och betyder hur länge ansträngningen varar för att uppnå målet. 

Antingen ger vi upp innan eller fortsätter tills det att målet är uppfyllt.  

Motivationen finns inom individen(ibid) och är en psykologisk grundprocess som 

till stor del förklarar människors beteende på arbetsplatser (Kanungo & Mendonca, 

1994).  

 

3.2 Behovsteori 

Behovsteorier har länge varit i fokus vid motivationsundersökningar (Stahl, 1986). 

En människas behov anses ligga till grund för att hon ska motiveras och öka sina 

arbetsprestationer (Aram & Piraino, 1978). För att en människa ska vara i balans 

krävs det att hon tillgodoser behov. Behovsteorier bygger på att uppnå balans 

genom att söka efter och uppfylla mål som tillgodoser ett behov (Forslund, 2009). 

Detta avsnitt kommer att ge en generell beskrivning av behov samt ett antal utvalda 

teorier som behandlar detta ämne.  

3.2.1 En generell beskrivning av primära och sekundära behov som främjar 

motivation 

För att lättare förstå och hantera de modeller och teorier som presenteras i denna 

rapport följer en kort beskrivning av de krafter som anses främja motivation. 

Primära behov definieras som ”Hardwired characteristics of the brain that correct 

deficiencies or maintain an internal equilibrium by producing emotions to energize 

individuals” (McShane & Von Glinow, 2010). Det är alltså de primära behoven som 

ligger till grund för en individs beteende då de producerar känslor som gör att en 
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individ handlar på ett visst sätt. Känslor spelar enligt McShane och Von Glinow en 

central roll i vad som påverkar motivationen. Även om dessa är medfödda och alla 

individer har samma primära behov har man inte någon självklar lista över vilka 

dessa är men en del återges ständigt i undersökningar såsom social interaktion, 

kompetens, status eller försvar mot psykiska och fysiska faror.  

Behov definierar McShane och Von Glinow (2010) som ”Goal-directed forces that 

people experience”. Behov är alltså krafter i form av känslor som riktar sig mot ett 

visst mål. För att skilja på primära och sekundära behov skriver McShane och Von 

Glinow (2010) att alla individer har en medfödd drift, ett primärt behov att förena 

och associera med andra människor. Misslyckas man med detta uppkommer 

negativa känslor och detta leder till ett ouppfyllt sekundärt behov som är att bli 

accepterad av andra människor. En annan olikhet de tar upp är att till skillnad från 

de sekundära har alla människor olika primära behov. Människor som anser sig 

vara väldigt sociala har ett större primärt behov av att interagera med andra än 

personer som är mer inåtriktade. Behov regleras också av normer, självuppfattning 

och tidigare erfarenheter. Följande teorier i detta kapitel kommer att behandla dessa 

behov på ett djupare och förhoppningsvis mer klargörande sätt.  

3.2.2 Maslows behovshierarki 

Abraham Maslows behovshierarki (Maslow, 1954), är en av de mest kända 

modellerna i motivationsteorins historia (Hoffman, 1988). Maslow (1954) menar 

att det finns fem stycken kategorier av behov som formas enligt en trappa av 
hierarkisk struktur där kategorierna prioriteras nedifrån och upp. Behoven är 

generella och återfinns hos samtliga människor men det som skiljer människor åt är 
hur länge man stannar på varje nivå innan behovet är tillgodosett (Bruzelius & 

Skärvad, 1995). Figur 3.1 nedan beskriver Maslows teori. 

        

 

Figur 3.1. Bearbetning av Maslows Behovshierarki 

Källa: (Maslow, 1954, s. 370)  

 

Modellen bygger på att vi först måste tillgodose det fysiologiska behovet vilket 

innefattar sådant vi behöver för att överleva (Forslund, 2009) såsom mat, luft, vatten 

och sexdrift (Francesco & Gold, 2005). Ur ett organisationsperspektiv kan man 

Självförverkligande

Status

Sociala behov

Trygghetsbehov

Fysiologiska behov
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tillfredsställa sina anställda genom att exempelvis erbjuda gratis mat (ibid). När vi 

tillgodosett ett behov flyttar vi oss uppför trappan samtidigt som vi flyttar oss nedåt 

i trappan då ett behov hotas. Maslow menar alltså att det hela tiden finns 

konkurerande behov och att man prioriterar endast ett (Bruzelius & Skärvad, 1995).  

Trygghet är nästa steg och här är familjen viktig samtidigt som man söker bo för att 

skydda sig mot yttre hot. Detta skulle kunna tillgodoses genom att erbjuda boende 

eller andra faktorer som skapar trygghet hos en individ såsom fast anställning. När 

detta är tillgodosett kan vi inrikta oss på att socialisera och skaffa vänner och 

bekanta. Ledare kan underlätta denna process genom att exempelvis anordna 

sociala tillställningar (Francesco & Gold, 2005). Därefter försöker man uppnå Status 

genom att exempelvis köpa dyrare kläder, bilar eller ett större hus (Forslund, 2009). 

Självförverkligande är den sista kategorin i hierarkin och detta kan betyda att 

förverkliga sig själv genom att göra det man alltid drömt om. En organisation kan 

hjälpa till med detta genom exempelvis befordran eller tillge en person ett 

meningsfullt arbete (Francesco & Gold, 2005).  

3.2.3 Herzbergs tvåfaktorteori  

Ytterligare en av modellerna i kategorin behovsteori är Frederic Herzbergs Two 

Factor Theory (tvåfaktorteori). Den uppkom ursprungligen 1959 då Herzberg och 

hans kollegor gjorde en empirisk undersökning av arbetstillfredsställelse genom att 

intervjua 200 arbetare (Maidini, 1991). Modellen är kopplad till vad det är som 

påverkar människors motivation i arbete och hur engagemang och trivsel uppnås 

(Hertzberg, Mausner, & Synderman, 1959). Resultaten av dessa studier ledde 

Hertzberg fram till att det finns två typer av faktorer; hygien- och motivationsfaktorer 

som framgår av Figur 3.2. 

 

 

Figur 3.2. Bearbetning av Herzbergs Motivations och Hygienfaktorer 

Källa: (Forslund, 2009, s. 67) 

Hygienfaktorerna är mer kopplade till själva arbetsomgivningen och miljön runt i 

kring individen som sedan leder till trivsel eller vantrivsel medan 

motivationsfaktorerna innefattar arbetsuppgiften i sig (Bruzelius & Skärvad, 1995). 

Hertzberg säger att det är primärt två stycken frågeställningar en arbetare ställer sig 

själv angående sitt arbete. ”Behandlas jag väl?” som representerar hygienfaktorer och 

”används jag väl?” som syftar till motivationsfaktorerna (ibid). En annan distinkt 

Motivatorer

•Prestation

•Erkännande

•Ansvar

•Befodran

•Möjlighet till 
utveckling

Hygienfaktorer

•Lön 

•Arbetsuppgifter

•Relationer

•Anställningstrygghet

•Status

Motiverad – Icke Motiverad Vantrivsel – Icke vantrivsel 



  Teori  

 

   12 

skillnad finns mellan dessa två, nämligen att hygienfaktorerna aldrig kan motivera, 

utan som det framgår av ovanstående figur kan de bara ge effekter i form av 

vantrivsel eller icke vantrivsel (Forslund, 2009). Fortsättningsvis skriver Forslund att 

då företag förbättrar arbetsförhållanden genom exempelvis bättre luftkonditionering 

eller högre lön kommer individen att sluta vantrivas men motivationen kommer att 

vara densamma. Detta betyder att en individ kan vara motiverad samtidigt som hon 

otrivs, vilket kan ske i professionella yrken såsom advokat, läkare eller andra jobb 

med utmanande men samtidigt växlande arbetsuppgifter. De är motiverade av detta 

arbete samtidigt som de kan vara missnöjda med lön, lokaler eller andra 

arbetsförhållanden. 

3.2.4 Syntes-Behovsteori  

Enligt Maslow blir en individs beteende inte längre motiverat då man har 

tillgodosett en nivå och man flyttar därför uppåt i hierarkin. Teorin säger då att när 

man tagit sig till högsta nivån kommer motivationen fortgå obestämt vilket Maslow 

förklarar genom att ingen människa någonsin kan bli fulltständigt självförverkligad 

(ibid). Maslow till skillnad från Herzberg har en mer generell syn på människans 

behov och är inte avgränsad till någon specifik del av en persons vardagliga liv 

medans Herzberg har en teori som är mer specifikt applicerbar på människor i 

arbete (Hertzberg, Mausner, & Synderman, 1959). Det går dock att identifiera ett 

samband mellan denna teori och Maslows (Figur 3.3) där man kan säga att de två 

översta nivåerna i hierarkin motsvarar motivationsfaktorer och de tre nedersta 

motsvarar hygienfaktorer (Forslund, 2009). 

  

 

Figur 3.3. Syntes baserad på Maslows Behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorteori 

Forslund (2009) hävdar också att Maslows modell har fått stort motstånd från 

kritiker som menar att det är ytterst osannolikt att människor enbart skulle 

motiveras av ett behov i taget.  Trots detta är modellen populär vilket Forslund 

förklarar genom att den är lätt att förstå vid en första anblick. Herzberg däremot 

yttrar sig inte om att behoven skulle vara konkurrerande och säger också till 

skillnad från Maslow att de behov, som han beskriver som hygienfaktorer, aldrig 

kan motivera. Slutligen kan det sägas att de båda är väldigt överens om är att 
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motivation uppkommer genom vad som kan kallas en mer ”personlig utveckling” 

där erkännande, självförverkligande, befordran och så vidare är centralt, vilket kan visas 

i Figur 3.3.  

 

3.3 Processteori 

Processteori förklarar de psykologiska processer som påverkar motivationen hos 

människor i arbete. Teorin kallas även kognitiv teori av den anledningen att den har 

beteendevetenskapsmässiga karaktärsdrag då den förklarar människors uppfattning 

och tolkning av en arbetssituation och på de sätt de förstår denna. Processteori skiljer 

sig från behovsteori där de emotionella aspekterna av motivation betonas på det sättet 

att processteori balanserar de emotionella dimensionerna med processer av 

psykologisk karaktär (Forslund, 2009).  

3.3.1 Förväntansteori 

Vrooms Förväntansteori (Vroom, 1964) bygger på tanken att folk föredrar vissa 

resultat eller utfall mer än andra utfall och känner därav en förväntan om en 

kommande tillfredställelse. Denna förväntning refererar till ett resultat eller utfall 

och detta leder till motivation att utföra en uppgift (Miner, 2005). Personer enligt 

denna teori antas vara rationella i sitt beslutsfattande och lägger ansträngning på 

aktiviteter som leder till önskade utfall samt antas ha en medvetenhet om vad 

prestationen leder till. Modellen beskriver i huvudsak att den mängd ansträngning 

en människa lägger ner på sitt arbete riktas mot beteenden som antas ge den största 

mängden tillfredställelse (McShane & Von Glinow, 2010).  

Teorin har studerats och behandlats av många forskare och åsikterna om vilka 

dimensioner som modellen bör innehålla är inte enhälliga. Enligt (Miner, 2005) 

finns fyra moment i den process eller sekvens som modellen omfattar och vi har 

valt att inkludera de fyra. Dessa har i denna studie benämningarna förväntan, valens, 

behjälplighet samt motivationskraft. 

Förväntan kan beskrivas som relationen mellan ansträngning och prestation, det vill 

säga till vilken grad mängden ansträngning är kopplad till en uppnådd prestation. 

Detta medför att en individs bedömning av sin förmåga att uppnå en viss prestation 

i hög grad påverkar individens motivation att utföra uppgiften (Johns, 1988). 

Behjälplighet baseras på sambandet mellan prestation och belöning. I ett praktiskt 

sammanhang bygger det på styrkan i tron att en högre prestation leder till en större 

belöning. Exempelvis lön, befordran eller icke monetära belöningar. Sambandet 

stärks allt eftersom mängden faktorer som leder till den önskvärda belöningen 

minskar. Om en individ önskar uppnå en lönehöjning och har tron om att 

lönehöjningen enbart påverkas av sin prestation i pågående uppgift så stärks detta 

värde, i jämförelse om tiden för individens anställning skulle tas med i beräkningen 

då belöningens orsak ska delas ut på ännu en faktor (Muchinsky, 1983).  
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Termen valens, står för känslan (positivt eller negativt) av det kommande utfallet. 

Skulle ett specifikt utfall anses vara icke önskvärt eller något som utövaren ej vill 

uppnå, blir termen valens negativ och får då ett negativt värde. Om utfallet istället är 

något som önskas uppnå och anses vara önskvärt blir valensen positiv (Muchinsky, 

1983). Det är dock viktigt att klargöra att ett specifikt utfall förknippas med en viss 

valens antingen av den anledningen att det förväntade resultatet i sig självt skapar 

värdet på valensen eller att det leder till ett nytt utfall som ligger till grund för värdet 

(positivt eller negativt) och styrkan i valensen. En individ kan känna glädje och 

tillfredställelse av en utförd arbetsuppgift enbart av den anledningen att individen 

har utfört uppgiften enligt förväntade krav. En annan individ som utfört samma 

arbetsuppgift kan dock känna samma tillfredställelse men av den anledningen att 

det leder till en befordran i arbetet vilket är ett utfall till konsekvens av den utförda 

arbetsuppgiften (Miner, 2005). Det betyder enligt Vroom (1964) att styrkan i 

valensen av ett visst utfall beror av hur stor grad utfallet har betydelse för andra 

utfall som uppkommer till följd av det inträffade. En valens med stor styrka är alltså 

kopplad till ett stort antal utfall och vice versa. 

”The valens of an outcome to a person is a monotonically increasing 

function of the algebraic sum of the products of the valenss of all other 

outcomes and his conceptions of its instrumentality for the attainment of 

these other outcomes.” (Vroom, 1964, s. 17). 

Motivationskraften i förväntningsteorin fås genom att beräkna produkten av förväntan, 

behjälplighet och valens som alla har givits numeriska värden. Enligt (McShane & 

Von Glinow, 2010) bygger förväntan på sannolikhet, med andra ord menas 

sannolikheten att något ska inträffa. Behjälplighet är styrkan i tron på att en viss 

prestation leder till en viss belöning, uttryckt i procent. Som kan ses i Figur 3.4 

multipliceras dessa två med valensen som på grund av dess natur är bipolär och 

antingen är positiv eller negativ och därefter ges ett värde på motivationskraften 

(Miner, 2005).  

 

Figur 3.4. Bearbetning av Vrooms Förväntansteori  

Källa: (Vroom, 1964, s. 17) 

 

Figuren ger en förståelse för de processer som är involverade i motivationen att 

utföra något. En individ som värderar en belöning högt och har en stark tro att en 

hög prestation kommer att leda till belöningen men saknar tro på att den mängd 
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som ansträngs inte leder till någon prestation, kommer ej ha motivation att utföra 

uppgiften då produkten av processerna är lika med noll (Vroom, 1964). Detsamma 

gäller om individen tror sig kunna prestera högt, men tron på kopplingen mellan 

prestation och belöning är utebliven, så blir produkten lika med noll och därmed 

även motivationen. 

3.3.2 Jämlikhetsteori 

Jämlikhetsteori används vardagligen och konsekvent av anställd personal världen 

över utan att de själva är medvetna om det (Buhler, 2003). Essensen i denna modell 

innebär att individer önskar bli belönade i proportion till det bidrag de kommer 

med, hävdar McShane och Von Glinow. Individer bedömer huruvida rättvisa eller 

orättvisa uppstår i belöningen i det förhållande som uppstår mellan bidrag och 

kompensation jämfört med andra individers ratio. Betoningen läggs alltså inte på 

storleken i kompensation, utan på kompensationen jämfört med andras (McShane 

& Von Glinow, 2010).  

Enligt Jaques (1961) strävar individer efter att försöka skapa balans mellan bidrag 

och kompensation, det vill säga att ett ratio på 1:1. (Forslund, 2009) hävdar att detta 

kan göras på två olika sätt; minska bidraget eller öka kompensationen. Detta beror 

på att den upplevda rättvisan jämförs med andra individers belöning och den egna 

kompensationen är svårförändrad så fokuseras det istället på att förändra sitt eget 

bidrag då det är det som är lättast för individen att i sin egenhet påverka (Buhler, 

2003). 

Varje enskild individ har sin egna uppfattning om vad som anses kan vara rimlig 

kompensation. McShane och Von Glinow menar att bidrag kan innebära faktorer 

som färdigheter, ansträngning, rykte, prestation, erfarenhet och arbetstimmar 

medan kompensationen består i faktorer som lön, befordran, erkännelse eller 

favoriserat behandlande. Bidrag kan även innebära enligt Fransesco och Gold 

(2005) tidigare erfarenheter, utbildning, personlighet och karaktärsdrag. I den 

studien definieras kompensationen som ”vad någon får ut av en situation”. Både 

Buhler samt författarna McShane och Glinow överrensstämmer i frågan att det 

mest frekvent förekommande fallet är när en individ känner att bidraget är större än 

kompensationen, vilket får till följd att bidraget minskas. Skulle ett sådant fall 

inträffa att kompensationen i ratiot överväger bidraget, vilket inte alls är vanligt 

enligt McShane och Glinow, menar Wright (1991) att individen känner skuld och 

ökar sitt bidrag. Detta styrks även av Wann och Fortner (1997) i en studie kallad 

”Application of the jämlikhetsteori of motivation to sport settings: Importance and effect of 

inequity of overpayment” där författarna beskriver fall av idrottsmän som vid upplevd 

överbetalning ökar, eller gör försök i att öka sitt bidrag. Dock påstår McShane och 

Von Glinow (2010) att människor tenderar att ändra sin uppfattning om sina bidrag 

till sin egen favör och därmed bekräftar den tidigare upplevda obalansen.  
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Den känsla av obalans som kan infinna sig och därmed bidra till negativa känslor är 

därför upphovsmakare till motivation. Ett upplevt obehag hos en individ anbefaller 

personen i fråga att försöka skapa en balans som minskar obehaget i största möjliga 

mån (Wann & Fortner, 1997). Den motivation som uppstår behöver nödvändigtvis 

inte vara negativ eftersom en upplevd känsla av orättvisa kan leda till handlingar i 

syfte att förbättra den situation som uppstått och kan vara till fördel för både 

arbetsgivare och arbetstagare (McShane & Von Glinow, 2010). 

Wann och Fortner (1997) hävdar att balansen kan uttryckas i matematiska termer 

och ser då ut enligt följande: 

 

 

Figur 3.5. Matematisk formel för Jämlikhetsteori. Egen bearbetning 

Källa: (Wann & Fortner, 1997, s. 227) 

 

Obalans existerar om någon av endera sidan är större än den andra. Här kan det 

lättöverskådligt ses vilka möjligheter individen har att välja på när en obalans 

uppstår. Då möjligheten att påverka den högra sidan är ytterst limiterad fokuseras 

istället ansträngningen på den egna sidan. Enligt matematikens regler höjs värdet 

på kvoten antingen genom att höja den egna kompensationen eller minska det egna 

bidraget. 

3.3.3 Syntes – processteori 

Gemensam nämnare för både förväntansteori och jämlikhetsteori kan härledas till 

vikten av belöning och vilken typ av belöning en anställd ges för en utförd uppgift. 

Författarna till de båda teorierna argumenterar för att en person bör bli belönad i 

förhållande till den prestation de utför och den påverkan som värderingen av den 

utlovade belöningen. En anställd förlorar sin motivation och minskar sitt eget 

bidrag i uppgiften om en orättvis belöning utlovas, vilket är gemensamt för de båda 

teorierna. Förväntansteori innehåller dock fler dimensioner i vad som leder till 

motivation än vad jämlikhetsteori gör. Motivation kan enligt denna modell uppstå 

genom att individen upplever att en ansträngning leder till en tillfredställelse vilket 

kan bero på fler aspekter än belöning.  

Dock är båda teorierna lika på så sätt att det går att felsöka och härleda 

uppkomsten till bristande motivation i de flera faktorer i teorierna eftersom båda 

modeller kan beräkna motivation i matematiska termer. Skulle en av faktorerna 

enligt förväntansteori ha ett upplevt värde, på belöning till exempel, som är lika 

med noll spelar det ingen roll hur betydande de andra faktorerna är i och med att 

produkten alltid kommer att vara noll. Jämlikhetsteori skiljer sig från 

förväntansteori på det sätt att den argumenterar för att människor bedömer 
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rättvisan och värdet i en belöning i jämförelse med andras kompensation och enligt 

den matematiska formel som beskriver modellen blir den enklaste faktorn att ändra 

på det egna bidraget.  

 

3.4 Belöningar 

Samtliga motivationsteorier har på något sätt en koppling till behov och belöning 

och företag sätter ofta ett likhetstecken mellan belöningar och motivation hos de 

anställda. Fransesco och Gold (2005) skriver i sin bok:  

” In difficult economic times when companies need to lay off staff or cut 

other costs, maintaining the loyalty and motivation of employees is even 

more important, and companies need to determine what their employees 

find rewarding” (Francesco & Gold, 2005, s. 54)  

Hur ska en organisation belöna sina anställda för att på ett lämpligt sätt öka 

motivationen? Förr såg man lönen som belöning men med tiden har detta 

utvecklats och företag använder idag olika sorters belöningssystem (Forslund, 2009). 

Området belöningssystem är omfattande (ibid) och nedan följer en kortare 

beskrivning om vilka faktorer belöningar bör baseras på, vilka typer som finns, vilka 

sätt belöningar kan delas ut på samt fördelar och nackdelar med dessa. Figur 3.6. 

nedan visar strukturen på detta avsnitt.         

 
Figur 3.6. Typer av belöningar 

3.4.1 Syfte med Belöningar 

Syftet med belöning ur ett företagsperspektiv är att försöka få de anställda att följa 

uppsatta mål och göra rätt saker på rätt sätt, det vill säga förbättra effektiviteten i 

företaget (Forslund 2009). Systemet upprättas också beroende på vad företaget vill 

få ut av arbetaren, det vill säga vill man utveckla, stimulera eller ibland även 

avskeda en person? Hur man utvecklar detta system beror också vilken typ av 

organisation det handlar om och ifall det exempelvis är en VD, säljare eller 

”golvarbetare” som systemet ska göras för. Forslund (2009) fortsätter att det är en 

Monetära 
belöningar

Icke monetära 
belöningar

Syfte
- Följa 

företagetsmål
- Förbättra 

effektiviteten
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fördel om systemen är flexibla så att de passar tillräckligt många individer, 

situationer och syften.  

3.4.2 Monetära belöningar 

Enligt Forslund (2009) finns det tre typer av monetära belöningar, grundlön, 

anställningsförmåner samt lönetillägg. Exempelvis kan en anställd inneha en lön på 20 

000 kr per månad (grundlön), dessutom får hon fri tjänstebil (anställningsförmån) samt 

en bonus (lönetillägg) varje år om företaget når en bestämd vinst.  

Anställningsförmåner handlar om att ge belöning vid sidan av lönen och kan handla 

om exempelvis friskvård, sjukvård, gratis eller rabatterad lunch eller tjänstebil. 

Organisationer är dock begränsade i vad de kan erbjuda en anställd och måste ta 

hänsyn till lagar. Det sistnämnda är ett sådant exempel då tjänstebil måste beskattas 

då det jämställs med vanlig lön (ibid).  

Lönetillägg kan ske på olika sätt. En del organisationer delar ut bonus om företaget 

uppnår en viss vinst och de anställda får då ta del av denna. Under IT-boomen blev 

det allt vanligare att erbjuda anställda att köpa aktier i företaget (Forslund, 2009; 

Francesco & Gold, 2005), ofta till ett rabatterat pris eller genom ett räntefritt lån 

(McShane & Von Glinow, 2010).  Detta används mer och mer och ca 20 procent av 

den amerikanska befolkningen som jobbar i den privata sektorn innehar andelar i 

deras företag. Hur lönetillägg påverkar motivationen har diskuterats och enligt 

Forslund finns det ”en stark tro på att de anställda blir mer motiverad att göra det 

lilla extra”. Andra undersökningar har visat att anställda har svårt att se kopplingen 

mellan individuella bidrag och företagets vinst. Ett företags vinst influeras av 

externa faktorer och det ligger utanför den anställdes ”kontroll” som gör att 

motivationen påverkas negativt (McShane & Von Glinow, 2010).  

3.4.3 Icke monetära belöningar 

Pengar är inte alltid det viktigaste för en individ utan det är minst lika relevant för 

personen att bli uppskattad och trivas med sitt arbete (Svensson, 2001). Enligt de 

tidigare presenterade motivationsteorierna finns det en stark koppling mellan 

motivation och icke-monetära belöningar.  Somliga har viljan att prestera 

(Herzbergs tvåfaktorteori) medan andra vill uppnå självförvekligande (Maslows 

behovshierarki) och för andra är det endast relevant ifall de får lika mycket som alla 

andra (Jaques jämlikhetsteori) (Forslund, 2009). Icke-monetära belöningar kan 

uppkomma spontant i form av att en anställd belönas genom att få sluta tidigare 

från jobbet en dag (Hemsley, 2004). Hertzbergs motivatorer anses vara 

verkningskraftiga när det gäller att öka motivationen i form av icke-monetära 

belöningar. Det är viktigt att de anställda känner sig stolta över vad de presterar 

(Zobal, 1998) och för att bli motiverad krävs det också att individen känner ett visst 

ansvar och inflytande i arbetet (Rubenowitz, 2004). Denna form av belöningar 

bestäms av företagskulturen som finns inom organisationen och kan motverka eller 

förstärka företagets utveckling beroende på utformningen (Svensson, 2001). 
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3.4.4 Belöningssätt 

Oavsett om belöningen sker monetärt eller icke-monetärt finns det enligt Armstrong 

(2002) fem olika sätt att grunda en belöning på. Dessa är Prestationsbaserad- , 

Kompetensbaserad-, Marknadsvärdesrelaterad-, Bidragsrelaterad- samt Färdighetsbaserad 

belöning och vi har valt att fokusera på de tre förstnämnda då de är mest relevanta i 

studiens caseföretag. 

Prestationsbaserad belöning baseras på att en anställd belönas då hon presterar enligt 

uppsatta mål (Forslund, 2009). Vrooms förväntansteori säger att en person som 

presterar bättre enligt uppsatta mål förtjänar mer belöning än den som presterar 

sämre (McShane & Von Glinow, 2010). Det är dock svårare än man tror att 

tillämpa detta i verkligheten (ibid), exempelvis då det inte går att koppla 

prestationen till individen utan enbart till gruppen och ”freerider-problemet” 

uppstår (Forslund, 2009), där en person inte bidrar något utan förlitar sig på att 

gruppen ”fixar” det. ”What gets rewarded gets done” är ett gammalt uttryck men vad 

företag belönar är inte alltid vad de hade i åsikt att den anställde ska göra, vilket är 

ett annat problem med prestationsbaserad belöning (McShane & Von Glinow, 

2010).  

Kompetensbaserad belöning handlar inte om prestationen i sig utan beror på vilken 

kompetens en anställd besitter (Forslund, 2009). Den grundas exempelvis på 

tekniska färdigheter, ledarskaps- eller anpassningsförmåga (McShane & Von 

Glinow, 2010). Kompetensbaserad belöning motiverar individer att skaffa sig nya 

färdigheter (McShane & Von Glinow, 2010). Detta bidrar till en mer flexibel och 

effektiv organisation då de anställda blir mer anpassningsbara och kan klara av flera 

arbetsuppgifter (ibid).  

Marknadsvärdesrelaterad belöning är en tredje typ. Då en individ inom en organisation 

har en betydande och viktig roll samt innehar kompetenser som gör att denne inte 

kan belönas tillräckligt baserat på vare sig kompetens eller prestation kan en 

marknadsvärdesrelaterad belöning vara aktuell. En organisation utgår då från vad 

andra aktörer på marknaden är beredda att betala denna individ, det vill säga 

marknadsvärdet på den personens tjänster (Forslund, 2009).  

Det har härmed presenterats ett belöningsavsnitt av vad vi anser vara relevant i 

förhållande till motivation. Nedan följer en beskrivning av målsättningar som på 

liknande sätt kan kopplas till motivation av anställda.    
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3.5 Målsättning 

Målsättning beskriver enligt Francesco & Gold (2005) effekten som målsättning har 

på prestationsförmåga. Denna teori baseras på antagandet att människor motiveras 

av intentioner att arbeta mot ett specifikt mål.  

Att sätta upp mål är en process som handlar i syfte att motivera anställda och 

klargöra deras roll i företaget, eller i en specifik uppgift, genom att fastställa krav 

och förväntad prestation. Detta kan potentiellt öka personalens prestationsförmåga 

på två sätt (McShane & Von Glinow, 2010): 

1. Genom att klargöra och specificera roller kanaliseras individens ansträngningar mot 

önskade beteenden som leder till ökad prestation. 
2. Genom att amplifiera intensiteten och framhärdandet i individens ansträngning. 

Detta styrks av Fang, Evans och Shaoming (2005) som även hävdar att mätning av 

en utförd prestation leder till en ökad ansträngning, då mätningen agerar som tolk 

och klargör vad individen utfört. Fang, Evans och Shaoming (2005) förklarar hur 

svårigheten i de fastställda målen tenderar att påverka individens ansträngning då 

de menar att ett mål med lägre svårighet leder till en lägre ansträngning eftersom 

individen endast presterar den mängd som behövs för att klara målsättningen. 

Svårare mål leder enligt samma teori till ökade ansträngningar. Skulle 

målsättningarna enligt den anställde vara för höga och anses av denna vara 

omöjliga att uppnå oavsett mängd ansträngning, får det istället effekten att ingen 

ansträngning alls läggs på uppgiften (Fang, Evans, & Shaoming, 2005). 

Att klargöra målsättningar är viktigt enligt (McShane & Von Glinow, 2010), som 

påpekar att det finns sex stycken viktiga kännetecken för en bra målsättning, som 

beskrivs nedan. 

3.5.1 Specifika mål 

 Att be en anställd ”göra sitt bästa” leder till en betydligt mindre ansträngning än 

om målsättningar är specifika och klara. Prestationsförmågan ökar då fastställda 

mål är klara i sin tydlighet, i motsats till vaga och intetsägande (Francesco & Gold, 

2005). Specifika målsättningar är mätbara och förändring i prestation kan mätas 

över tidsperioder. Detta är viktigt både för ledning och anställda och enligt 

(Forslund, 2009) är mätbarheten avgörande för funktionen av målen eftersom en 

organisation kan avgöra hur bra de är på att uppfylla satta mål, vilket han påstår är 

ett mått på effektivitet. Tydligheten i målen ger utövaren även en insikt i relationen 

mellan faktisk prestation och förväntad prestation och leder därför till en större 

ansträngning till följd av mätningar av prestationen (Fang, Evans, & Shaoming, 

2005). 
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3.5.2 Relevanta mål 

Det är viktigt att mål som sätts upp för anställda är relevanta för den anställdes 

arbetsbeskrivning och ligger inom dennes kontroll. En anställd som förväntas utföra 

en uppgift i en situation som denne inte har någon möjlighet att påverka, drabbar 

motivationen att utföra uppgiften negativt (McShane & Von Glinow, 2010). Enligt 

(Francesco & Gold, 2005) är individens tro på sin egen förmåga att använda sig av 

sina egna färdigheter till att utföra uppgifter en viktig faktor som påverkar 

motivationen att utföra dem. Forslund (2009) instämmer i detta och hävder även att 

”når vi inte målet drabbas vi lätt av nedstämdhet och en känsla av misslyckande”.  

3.5.3 Utmanande mål 

I motsats till lättuppnåeliga mål har utmanande målsättningar en tendens att öka 

påstridigheten och intensiteten i individers strävan att uppnå uppsatta mål (Locke, 

Shaw, Saari, & Latham, 1981). Genom att nå målen genomgår individer ett 

självförverkligande, vilket kan hänvisas till Maslows behovshierarki (Maslow, 1954), 

och därmed ökar motivationen på arbetsplatsen (McShane & Von Glinow, 2010). 

Utmanande mål i motsats till lättuppnåeliga ökar även prestationsförmågan (Locke, 

Shaw, Saari, & Latham, 1981), vilket styrks av Francesco & Gold (2005); 

 ”Setting a difficult goal leads to higher performance than setting an easy 

goal” (Francesco & Gold, 2005, s. 54).  

Den kreativa förmågan, utöver prestationsförmåga och motivation hos anställda 

stimuleras även med utmanande mål (McShane & Von Glinow, 2010).  

3.5.4 Hängivenhet till målet 

(McShane & Von Glinow, 2010) hävdar att målet bör vara tillräckligt stimulerande 

för att engagera och skapa en hängivenhet till att uppnå målet. Skulle målet anses 

vara omöjligt att uppnå, går motivationen och hängivenheten förlorad. Detta kan 

kopplas till Förväntningsteorin (Vroom, 1964) och dess term förväntning, som 

beskriver relationen mellan ansträngning och prestation, det vill säga till vilken grad 

mängden ansträngning är kopplad till en uppnådd prestation. Om målet anses vara 

omöjligt att uppnå uteblir hängivenheten och motivationen till att utföra uppgiften. 

(Johns, 1988). 

3.5.5 Deltagande i utformning av mål 

Denna faktor är av varierande betydelse enligt McShane och Von Glinow (2010). 

De hävdar att det oftast innebär positiva utfall att låta personal vara inblandade när 

målen för vad som ska uppnås sätts. De grundar detta påstående på att en 

inblandning av anställda ger en potentiellt större hängivenhet till målet, i motsats 

till om överordnande utesluter all inblandning av underställd personal. Detta styrks 

även av (Ivancevich, McMahon, Streidl, & Szilagyi, 1978) som hävdar att i 

fastställande av mål är den frekventa inblandningen och deltagandet av ledning och 

anställda kritisk för hängivenheten till målen. En sådan inblandning kan även 
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betyda ökad kvalitet på satta mål av den anledningen att de anställda ofta innehar 

en djupare kunskap i de processer som utförs i jämförelse med ledningen (McShane 

& Von Glinow, 2010). 

3.5.6 Utvärdering av mål 

 Utvärderingen av huruvida de satta målen har nåtts eller ej är en viktig del för att 

målsättningen ska vara effektiv (McShane & Von Glinow, 2010). Erez (1977) menar 

att utvärdering leder till högre prestation hos de individer som strävar efter att 

uppnå satta mål. Utvärderingen leder till att individer vet vad deras ansträngning 

bör fokuseras på samtidigt som de får ett mått på vad ansträngningen har gett dem 

(McShane & Von Glinow, 2010).  

3.6 Sammanfattning Teori 

En av de definitioner av begreppet motivation som vi har valt att belysa lyder, ”The 

forces within a person that affect his or her direction, intensity, and persistence of voluntary 

behavior”. Motivationen finns inom individen och denna rapport fokuserar på vad 

som påverkar motivationen med avseende på mål och belöningar. Begreppet 

motivation är uppdelat i behovsteorier där vi beskrivit Maslows behovshierarki, 

Herzbergs tvåfaktorteori och processteorier där Vrooms förväntansteori samt 

Jaques Jämlikhetsteori ingår. Dessa två delas sedan upp i mål och belöningar.  

Syftet med en belöning är ur ett företagsperspektiv att försöka få de anställda att 

följa uppsatta mål och förbättra effektiviteten genom att göra rätt saker på rätt sätt. 

Oavsett om belöningen sker monetärt genom lönetillägg eller icke-monetärt genom 

en ”klapp på axeln” finns det enligt Armstrong (2002) olika sätt att basera 

belöningen på där vi valt att fokusera på prestationsbaserad, kompetensbaserad 

samt marknadsvärdesrelaterad belöning. 

Goal Setting Theory beskriver effekten som målsättning har på prestationsförmåga. 

Denna teori baseras på antagandet att människor motiveras av intentioner att 

arbeta mot ett specifikt mål. Genom att fastställa krav och förväntad prestation kan 

detta potentiellt öka de anställdas prestationsförmåga. Dessa mål ska vara specifika, 

relevanta och utmanande samt att de bör vara tillräckligt stimulerande för att skapa 

en hängivenhet till att uppnå målen. Denna hängivenhet ökar ifall personalen deltar 

vid utformning av målen och för att målsättningen ska vara så effektiv som möjligt 

krävs också en utvärdering. 

Ovanstående kapitel kommer att, i analyskapitlet, ligga som grund för de 

förklaringar och motiveringar av det som framkommer i den empiriska delen. Detta 

teoretiska avsnitt har även gett oss en kunskap och förståelse för studiens ämne och 

ökat vår möjlighet att kunna besvara våra forskningsfrågor på ett bättre sätt då vi nu 

har en möjlighet att härleda och motivera de faktorer som är inblandade i 

utredningen av forskningsfrågorna med känd och beprövad teoretisk grund. 
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4 Empiri 

I följande kapitel ges en empirisk beskrivning av Bilbolaget AB baserat på intervju-

undersökningar av två mellanchefer och enkätundersökningar av verkstadspersonal . Först 

sker en empirisk redovisning av vad företaget gått igenom och vilka nedskärningar som gjorts 

följt av tre avsnitt som beskriver motivation, belöningar samt mål inom företaget ur både 

lednings- och medarbetarperspektiv.  

4.1 Beskrivning av företaget 

Bilbolaget Nord är ett företag som ingår i koncernen AB Persson invest. Företaget 

är auktoriserad återförsäljare för Volvo och Reanault personbilar samt Renault 

transportbilar. De är lokaliserade på sammanlagt 9 orter i norra Sverige, från 

Härnösand i söder till Storuman i norr. Vi har valt att fokusera på Bilbolagets 

verkstadsavdelning i Umeå där förutom en verkstadsavdelning med tillhörande 

administration även ingår en säljavdelning.    

4.2 Empirisk redovisning 

Nedskärningarna som skedde i Bilbolaget har till stor del varit en följd av den 

globala ekonomiska krisen som drabbade världen 2008. De nedskärningar som 

gjordes var främst nedskärning av personal. Av platschefens anställda sades totalt 

10 stycken upp. Dessa nedskärningar tvingade även avdelningen till att göra en 

förändring i den fysiska miljön. Tidigare har butiken som sålt verkstadsdelar och 

kundmottagningen till själva verkstaden varit separerade. När personalen minskade 

blev företaget tvingat till att slå ihop dessa till ett ”servicecenter” som då ansvarar 

för båda dessa arbeten. Nedskärningar av lokaler och maskiner i verkstaden gjordes 

inte då detta skulle drabbat personalen där att kunna utföra sitt jobb.  

4.3 Ledningens perspektiv 

Nedan följer det empiriska material som samlats in genom intervjuer från 

mellanchefer på Bilbolaget Nord AB. Två intervjuer gjordes och sammanställs 

enligt de tre kategorier som intervjuerna är strukturerade efter; motivation, belöningar 

samt mål. Informanterna har vi valt att kalla Mellanchef 1 och Mellanchef 2 då de 

har bett att få vara anonyma. 

4.3.1 Motivation  

Båda mellancheferna uppger enligt deras egna observationer att motivationen hos 

de anställda har fluktuerat till en viss grad. Ur den sociala aspekten blir det enligt 

intervjuerna mycket prat för de anställda vid sidan om arbetet om vad som kommer 

hända och hur detta kommer drabba dem. Personalen blir oroliga och detta tar 

mycket tid och eftersom det sker på arbetstid kan prestationen bli lidande vilket 

man även observerat enligt Mellanchef 2. Det ledningen gjort för att öka 

motivationen och undvika oroligheter är att tydliggöra ”läget” för de anställda om 

vad som kommer göras. Mellanchef 1 säger också att det var viktigt att genomföra 

de nedskärningar och förändringar som skulle göras snabbt, så personalen slapp gå 
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och vara oroliga. När personal fick avgå och avdelningarna slogs ihop fick 

kvarvarande personalen vara med och utveckla förändringsarbetet i samband med 

nedskärningarna så att det skulle fungera som de ville ha det. Detta gjordes för att 

öka medarbetarnas delaktighet och betydelse i företaget. Mellanchef 2 tror att 

motivationen ökar ifall personalen själv får bestämma hur deras arbete ska utformas 

och säger också att deras kunskap är bra att ta tillvara på. Det är ett nytt sätt att 

tänka på för personalen och ”blev ibland lite för mycket då de är vana att följa 

arbetsuppgifter och inte fatta större beslut” uppger mellanchef 2. Avslutningsvis tror 

mellanchef 2 dock att det gynnar motivationen trots denna ovana bland personalen 

kring detta arbetssätt.   

4.3.2 Belöningar 

Belöningssystemet är utformat så att effektivitet hos anställda premieras utöver 

grundlönen. När mellanchef 1 tillfrågas om det misstänks att detta system kan 

minska kvaliteten i det utförda jobbet då fokus kanske läggs på kvantitet, tror han ej 

att så är fallet. Detta motiverar han med att påstå att de anställda har en stolthet i 

sitt yrke som de vill bevara. Dessutom reducerar backjobb, det vill säga jobb som en 

anställd måste göra om på grund av att det inte utförts tillräckligt bra, lönen. Även 

ickemonetära belöningar ges till personalen då de av ledningen anses ha presterat 

utöver det som förväntats av dem. Dessa belöningar är ofta i former av beröm och 

ibland kommer ledningen och delar ut tårta och fika.  

Mekanikerna är klassade i kompetensbaserade steg där högre kompetens i form av 

utbildningsnivå ger påslag på grundlönen. Mellanchef 1 anser att belöningarna är 

väl kopplade till de mål som satts. Han menar att om målen blir nådda, så delas 

belöningar ut monetärt. Lönenivåerna är dock fackligt bestämda och detsamma 

gäller de monetära belöningarna.  

De belöningar som finns är mestadels formade av yttre omständigheter och krafter. 

Mellanchef 1 tror att det kan finnas ett bättre belöningssystem men menar att det 

skulle innebära en besvärlig facklig förhandling att genomföra en sådan förändring. 

Han säger sig dock vara nöjd med systemet i sitt nuvarande utseende.  

Mellanchef 2 anser att även icke monetära belöningar är viktiga för motivationen 

hos personalstyrkan. Det arrangeras pubkvällar, tävlingar samt andra tillfällen för 

personalen att träffas och ha trevligt tillsammans utanför arbetet. Hon menar att det 

oftast inte behövs några stora ansträngningar från ledningens sida för att personalen 

ska må bra, utan att det mer handlar om att visa att de är uppskattade. ”Alla gör 

något bra, så alla ges individuellt beröm. Inte bara för monetära prestationer, även mjuka”. 

4.3.3 Mål 

Båda mellancheferna är tydliga med att klargöra att mål är viktiga för Bilbolaget 

Nord AB. Målen är tydligt presenterade för personalen och varje anställd har även 

individuella mål som satts upp av ledningen. Kundnöjdhet, budget och omsättning 

är de mål som fokuseras mest på, där omsättning tillhör de individuella målen och 
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kundnöjdhet och budget är generella mål som samtliga anställda strävar efter. 

Individuell omsättning mäts i debiteringsgraden per arbetsdag hos varje anställd, 

där målsättningen är 75 procent. Debiteringsgraden är dock högst varierande hos 

varje anställd då vissa anställdas arbetsuppgifter även omfattar ett administrativt 

ansvar. Detta medför att de som ej behöver ägna sig åt administrativa uppgifter får 

en betydligt högre debiteringsgrad. 

Kundnöjdheten mäts med mjuka värden i form av enkäter som skickas ut till tre 

slumpmässigt valda kunder per vecka. Bilbolaget strävar efter en kundnöjdhet på 90 

procent, vilket även kan beskrivas som att nio av tio av Bilbolagets kunder har en 

positiv upplevelse av Bilbolaget.  

Mellanchef 2 understryker vikten av personalens vilja och möjlighet till att fortsätta 

utbilda sig inom sitt arbetsområde. Detta är ett mål som hon menar inte har något 

mått i företaget, men att olika kunskapsnivåer och kompetensgrader belönas olika. 

En högre kompetensgrad och kunskapsnivå betyder inte enbart en högre lön utan 

medför även mer komplicerade arbetsuppgifter och ansvar. Mellanchef 2 påstår att 

mål är något som ständigt fokuseras på då hon är medveten om de positiva effekter 

det medför.  

Dessa mål är centralt styrda av den anledningen att Bilbolaget Nord AB är en 

auktoriserad volvohandlare samt en del av en koncern. Mellanchef 1 hävdar dock 

att målen är mycket väl fungerande och fyller sitt syfte med att öka motivationen 

hos de anställda väl och anser inte att de behöver göras omstruktureringar i 

målsättningen. Befintliga mål har inte heller förändrats något i och med de 

nedskärningar som nyligen drabbat Bilbolaget då de inte ansågs behöva förändras. 

Mellanchef 1 hävdar dock att nya mätningar skall inledas i syfte att undersöka om 

målen är i behov av förändring för att försöka öka kundnöjdheten ytterligare, men 

att vilka mål som sätts även begränsas av fackets regler. 

Målen följs upp månadsvis i form av en sammanställd rapport. Dock görs en 

veckosammanställning av omsättningen, samt en daglig observation av mjuka mått 

som inkluderas i den månatliga rapporten. Mellanchef 2 berättar även att 

verkstadsmöten hålls varannan vecka där det diskuteras vad som har varit bra samt 

vad som har varit dåligt.  

Slutligen vill mellanchef 1 hävda att det viktigaste målet är att få en enad 

personalstyrka som strävar efter ett gemensamt mål. Han anser att detta kan uppnås 

genom en tydlig kommunikation mellan alla parter.  
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4.4 Anställdas perspektiv 

Nedan följer en sammanställning av det empiriska material som samlats in genom 

en enkätundersökning av verkstadsavdelningens anställda. Precis som föregående 

avsnitt utgår vi från de tre kategorierna motivation, belöningar och mål. Enkäter 

delades ut till verkstadsavdelningens anställda och vi fick svar från totalt 13 

personer.  

4.4.1 Motivation 

De första frågorna i enkätundersökningen är kopplade till vilka förändringar som 

skett i arbetet efter nedskärningarna och hur nedskärningarna påverkat 

motivationen på arbetsplatsen. Nedan visar Diagram 4.1 hur de anställda svarat 

angående detta.  

Diagram 4.1 Enkätundersökning: Förändringar och motivation på arbetsplatsen efter 

nedskärningar. 

 

 

Enligt undersökningen är det en stor andel som svarat Ja på fråga ett och två med 

en procentandel på 92 och 77 respektive. En minoritet på 39 procent svarar att 

deras arbetsbeskrivning har förändrats och enligt enkäterna säger 62 procent av 

dessa att den numera är utförligare och innebär mer belastning än innan 

nedskärningarna drabbade organisationen. Drygt dubbelt så många svarade att 

deras motivation försämrats i samband med dessa nedskärningar. 
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1. Har ditt arbetsförhållande försämrats efter nedskärningarna i organisationen?

2. Har den sociala stämningen blivit sämre efter nedskärningarna?

3. Har din arbetsbeskrivning förändrats?

4. Har den blivit mer utförlig och innebär mer belastning?

5. Har din motivation att utföra ditt arbete försämrats efter nedskärningarna?
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4.4.2 Mål  

Fråga 6 till och med fjorton behandlar målsättningar utifrån medarbetarnas 

perspektiv. Diagram 4.2 visar hur de anställda upplever att de mål som satts upp av 

ledningen har förändrats, hur medvetna de är om vilka mål som är uppställda samt 

deras upplevda förmåga att påverka de uppsatta målen.  

Diagram 4.2. Enkätundersökning: Målsättningar  

 

Det råder en delad åsikt hos de anställda om huruvida de arbetar enligt uppsatta 

mål från ledningen eller ej då 54 procent vill hävda att de arbetar enligt uppsatta 

mål medan övriga nekar till det. 71 procent av de anställda menar dock att de är 

medvetna om vilka mål de arbetar efter att uppnå. På fråga 9 svarar 38 procent att 

det genomförs prestationsmätningar på deras utförda arbete och mindre än hälften 

(46 procent) anser att Bilbolagets mål är viktiga att uppnå för dem personligen. 

Samtliga anställda anser att ingenting görs från ledningens sida för att öka deras 

motivation att arbeta och uppfylla målsättningarna. 62 procent svarar på fråga 12 

att deras möjlighet att uppnå målen har försvårats efter organisationens 

nedskärningar. Ingen av de anställda anser sig själv delaktig i utformningen av mål 

de ska uppnå men 69 procent anser sig ha en möjlighet att påverka sin egen 

möjlighet att uppnå målen.  
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6. Arbetar du enligt uppsatta mål från ledningen?

7. Är du medveten om vilka målen är som du arbetar efter att uppnå?

8. Har dessa mål förändrats efter nedskärningarna?

9. Genomförs någon sorts prestationsmätning på ditt utförda arbete?
10. Är Bilbolagets mål viktiga att uppnp för dig?
11. Upplever du att ledningen gör något för att förbättra din motivation att arbeta och uppfylla eventuella 
målsättningar
12. Har din möjlighet att uppn målen försvårats efter nedskärningarna i organisationen
13. Har du varit med att utforma något av de eventuella målen?
14. Kan du påverka din egen möjlighet att uppnå målen?

Ja

Nej
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4.4.3 Belöningar 

Enkätens sista del behandlar belöningar och visas i Diagram 4.3 hur de anställda 

upplever att de belönas, vilka typer av belöningar de får och belöningarnas 

upplevda relevans. 

Diagram 4.3. Enkätundersökning: Belöningar 

 

Ingen av de anställda anser sig själv få någon finansiell belöning om målen de 

arbetar efter uppnås. 15 procent säger dock att de får en ickefinansiell belöning där 

samtliga 15 procent säger att det får en ”klapp på axeln” om de lyckas med målen. 

85 procent påstår att belöningar ökar deras motivation att uppnå målen men bara 

33 procent anser att den belöning de får är rimlig i jämförelse med deras 

ansträngningar. Ingen av de anställda anser att den belöning de får är något de är 

intresserade av att få och samtliga anställda anser att det finns andra belöningar de 

hellre skulle vilja ha. 40 procent tycker att de belöningar de får är kopplade till deras 

arbete.  

Vi har nu studerat motivation, målsättningar och belöningar utifrån både 

ledningens och de anställdas perspektiv. Som vi kan se finns det både likheter och 

skillnader från de båda instanserna. Nästa kapitel avser att analysera dessa likheter 

och skillnader med stöd av de teorier och modeller som studerats med avseende på 

detta.
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15. Får du någon finansiell belöning om du uppnår målen? (Bonus, eller motsvarande)?
16. Får du någon typ av ickefinansiell belöning ?
17. Om du får belöning för att uppnå målen, blir du mer motiverad i ditt arbete då?
18. Om du får belöning, anser du att de
19. Om du får belöning, är det en typ av belöning du vill ha?
20.Finns det någon annan typ av belöning du hellre skulle vilja ha?
21. Anser du belöningarna vara kopplade till ditt arbete?

Ja

Nej
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5 Analys 

Detta kapitel ämnar analysera, jämföra och utvärdera de empiriska resultaten i förhållande 

till den teori som behandlats i denna studie. Vilka skillnader som finns mellan ledningens 

arbete och vad teorin säger angående detta ämne kommer beskrivas. Vi kommer även ta upp 

skillnader mellan ledningens och de anställdas perspektiv . Vi har här valt att utgå ifrån 

rubrikerna belöningar och mål och avsluta med hur detta tillsammans med nedskärningarna 

påverkar motivationen hos de anställda. 

5.1 Belöningar 

De anställda på Bilbolaget premieras monetärt genom belöningssystemen grundlön 

och lönetillägg. Lönetillägget baseras på olika kompetensnivåer i företaget och även 

effektiviteten hos de anställda utdelas premier för.  

Det råder meningsskiljaktigheter mellan ledningen och de anställda i frågan om hur 

de kompenseras och belönas för att ha presterat och uppnått uppsatta mål. Det är 

ett mycket intressant faktum att samtliga anställda hävdar att de inte får någon 

finansiell belöning om de uppnår ledningens uppsatta mål. Från ledningen finns det 

dock tydliga system som premierar kompetens och uppnådda mål. Det verkar som 

att de anställda är omedvetna om detta, eller att de inte är informerade om vad 

lönesystemet innebär till fullo. Enligt Vroom (1964) så innebär detta att faktorn 

behjälplighet blir mycket låg enligt förväntansteorin. Behjälplighet beskriver sambandet 

mellan prestation och belöning. I ett praktiskt sammanhang bygger det på styrkan i 

tron att en högre prestation leder till en större belöning. Exempelvis lön, befordran 

eller icke monetära belöningar. I detta fall är tron hos de anställda att de kommer 

att ges en belöning, om de utför en hög prestation, väldigt låg om inte obefintlig. Då 

modellen även beskriver motivation som en matematisk produkt av faktorer som 

påverkar motivationen blir motivationen lika med noll om en av faktorerna inte 

skulle ha ett värde. Dock finns andra typer av belöningar och även om de anställda 

inte anser att de kompenseras med finansiella belöningar så tycker 15 procent att de 

mottar ickefinansiella belöningar. Dessa 15 procent är dock en mycket låg siffra i 

vår mening när de utgör total belöning enligt de anställda.  

Större delen (85 procent) av de anställda anser att belöningar ökar deras motivation 

på arbetsplatsen. Detta är ett rimligt antagande då anställda enligt Jaques 

jämlikhetsteori (1961) vill bli belönade i förhållande till de bidrag de kommer med på 

arbetsplatsen. Bilbolagets anställda bedömer att rättvisa eller orättvisa uppstår i 

belöningen i det ratio som uppstår mellan bidrag och kompensation jämfört med 

andra individers ratio. Då samtliga anställda anser att de inte ges någon belöning 

betyder det enligt Jaques (1961) att betoningen läggs på kompensationen jämfört 

med andras och inte på storleken i kompensationen. Detta kan förklara påståendet 

från de anställda som utgör den tredjedel som hävdar att deras belöning kan anses 

rimlig i jämförelse med deras ansträngning då de är medvetna om att resterande 

anställda kompenseras med samma grund.  
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Ingen av de anställda anser att den belöning de får är en prefererad kompensation. 

Detta kan leda till bristande motivation och kan åter kopplas till förväntansteori och 

termen behjälplighet. Om de anställda tror sig kunna prestera högt, men tron på 

kopplingen mellan prestation och belöning uteblir, så blir produkten lika med noll 

och därmed även motivationen. Dock finns enligt samma modell termen valens som 

står för känslan (positivt eller negativt) av det kommande utfallet. Om utfallet, eller 

i detta fall en utförd arbetsuppgift, är något som önskas uppnå och anses vara 

önskvärt blir valensen positiv (Muchinsky, 1983). Mindre än hälften (40 procent) av 

verkstadsavdelningens anställda tycker att de belöningar de får är kopplade till 

arbetsuppgiften. Detta säger dock ingenting om belöningarna uppskattas eller inte 

men det påstående samtliga gör när de hävdar att det finns andra belöningar de 

hellre skulle vilja få talar för att de nuvarande belöningarna kan leda till brister i 

motivationen. 

Det är dock viktigt att klargöra att ett specifikt utfall förknippas med en viss valens 

antingen av den anledningen att det förväntade resultatet i sig självt skapar värdet 

på valensen eller att det leder till ett nytt utfall som ligger till grund för värdet 

(positivt eller negativt) och styrkan i valensen. De anställda på Bilbolaget kan alltså 

bli motiverade av att klara av arbetsuppgiften i sig då det innebär en positiv känsla 

och därav en positiv valens. Bilbolagets anställda kan känna glädje och 

tillfredställelse av en utförd arbetsuppgift enbart av den anledningen att de har 

utfört uppgiften enligt förväntade krav. Detta kan även härledas till Mellanchef 1 

uttalande om att de anställda har en yrkesstolthet som de vill ta vara på och inte vill 

befläcka. Enligt jämlikhetsteori kan en upplevd obalans i förhållandet mellan det 

egna bidraget och kompensation i jämförelse med andras balanseras genom att 

minska det egna bidraget. I detta fall verkar detta inte vara något som förekommer 

enligt ledningen.  

Mellanchef 2 berättar att de ofta ordnar företagskvällar med tävlingar och att de 

anställda bjuds på fika och tårta då de presterat bra. Detta kan enligt Maslows 

behovshierarki anses som belöningar som uppfyller och tillgodoser behov hos de 

anställda. Anordnade företagskvällar kan anses tillgodose de sociala behov som 

modellen beskriver och därmed leda till en ökad motivation. Att bjuda en anställd 

på fika kan ge en självförverkligande känsla hos den anställde som blir erkänd för 

sin prestation och därmed stimulera den högsta nivån i hierarkin och motiverar den 

anställde.  

De kompetensbaserade steg de anställda arbetar efter och belönas efter kan härledas 

till förväntan i Vrooms förväntansteori. Förväntan beskriver relationen mellan 

ansträngning och prestation, det vill säga till vilken grad mängden ansträngning är 

kopplad till en uppnådd prestation. Detta medför att en individs bedömning av sin 

förmåga att uppnå en viss prestation i hög grad påverkar individens motivation att 

utföra uppgiften. När en av bilbolagets anställda klättrar i det kompetensbaserade 

systemet innebär det inte enbart en högre monetär kompensation utan bidrar även 
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till att öka den anställdes uppfattning om sin egen förmåga att utföra en uppgift. 

Det betyder att personen blir medveten om att sin ansträngning leder till en 

prestation. Detta kan även ske utan att personen är medveten om det, i och med att 

bilbolagets system vaggar de anställda in i denna trygghet genom detta system allt 

eftersom de klättrar i detta system och får mer komplicerade uppgifter. Detta 

stimulerar även det självförverkligande steget i Maslow’s behovshierarki vilket 

ytterligare ökar motivationen hos de anställda.  

5.2 Mål 

Målsättning är en viktig faktor för Bilbolagets ledning och något som att ständigt 

arbetas med från ledningens sida, hävdar Mellanchef 2 då hon är medveten om de 

positiva effekter som målsättning innebär. Målsättning beskriver enligt Francesco 

och Gold (2005) effekten som målsättning har på prestationsförmåga. Denna teori 

baseras på antagandet att människor motiveras av intentioner att arbeta mot ett 

specifikt mål.  

Trots ledningens konstanta arbete med målsättning vill 38 procent av de anställda 

hävda att de inte arbetar enligt uppsatta mål från ledningen. Målsättning är en 

process som verkar i syfte att motivera anställda och klargöra deras roll i företaget, 

eller i en specifik uppgift, genom att fastställa krav och förväntad prestation. Om 

bilbolagets anställda inte är medvetna om de mål de arbetar efter kan 

prestationsförmågan minska om fastställda mål inte är klara i sin tydlighet och 

istället vaga och intetsägande. De 54 procent som menar att de är medvetna om 

vilka målen är som de strävar efter bör därför ha en högre motivation att uppnå 

dem.  

Enbart 38 procent är medvetna om de prestationsmätningar som utförs på de 

anställda. Enligt målsättning är mätbarheten avgörande för funktionen av målen 

eftersom en organisation kan avgöra hur bra de är på att uppfylla satta mål, vilket 

kan påstås vara ett mått på effektivitet. Från ledningens håll görs dock kontinuerliga 

mätningar i den individuella debiteringsgraden hos de anställda. Detta är något 

som vi inte kan tänka oss ha förbisetts av de anställda. Det kan dock tänkas att de 

anställda inte är medvetna om vad som definierar begreppet mål. Vilket fallet än är, 

så är syftet att motivera de anställda i arbetet vilket är något som ledningen tycker 

de lyckas bra med när det gäller målsättningar.  

Detta till trots är det mindre än hälften (46 procent) av de anställda som anser att 

Bilbolagets mål är viktiga för dem personligen att uppnå. McShane och Von 

Glinow (2010) menar att om målen inte är tillräckligt stimulerande för att engagera 

och skapa en hängivenhet till att uppnå dessa mål, går motivationen förlorad.  

Samtliga anställda anser att ingenting görs från ledningens sida för att öka deras 

motivation att arbeta och uppfylla målsättningarna medan ledningen hävdar att de 

ständigt arbetar för att motivera de anställda till att fortsätta utbilda sig då det ökar 

deras kompetensgrad vilket ger en högre lön och större ansvar. Detta kan kopplas 
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till Maslows behovshierarki där ett större ansvar skulle anses som ett 

självförverkligande och en motivationshöjande faktor.  

62 procent av arbetsstyrkan, det vill säga av de som är medvetna om de att arbetar 

efter uppsatta mål, tycker att deras möjlighet att uppnå målen har försvårats efter 

nedskärningarna. Detta kan vara en bidragande faktor till sviktande motivation då 

det kan kopplas till Förväntansteorin (Vroom, 1964) och dess term förväntning, som 

beskriver relationen mellan ansträngning och prestation, det vill säga till vilken grad 

mängden ansträngning är kopplad till en uppnådd prestation. Om målet anses vara 

för svårt att uppnå uteblir hängivenheten och motivationen till att utföra uppgiften. 

(Johns, 1988). 

Klarheten i målen enligt de anställda är bristfällig vilket ger dem en sämre insikt i 

relationen mellan faktisk prestation och förväntad prestation. Detta är viktigt enligt 

målsättning som menar att mätprocessen blir mindre betydlig om bilbolagets 

anställda inte är medvetna om vilka mätningar de utsätts för. Ingen av de anställda 

anser sig själva delaktig i utformningen av målen. Detta kan förklara de anställdas 

uteblivna hängivenhet till målen, då McShane of Von Glinow menar att 

inblandning av anställda ger en potentiellt större hängivenhet till målet, i motsats 

till om överordnande utesluter all inblandning av underställd personal. Att blanda 

in personalen i utformningen av målen är dock en svårare process i bilbolagets fall, 

då målen är centralt styrda och de på bilbolaget i Umeå inte någon möjlighet att 

påverka dem eller de föreskrifter under vilka målen utformas efter.  

En viktig faktor att nämna är dock att 69 procent av personalen anser sig själva ha 

en möjlighet att påverka sin egen möjlighet att uppnå målen. Enligt förväntansteori 

och faktorn förväntan, som innebär kopplingen mellan ansträngning och prestation, 

är det viktigt att de anställda själva kan se kopplingen mellan den insats de gör och 

den prestation det leder till. I detta fall kan majoriteten se denna koppling vilket är 

viktigt för att motivation på arbetsplatsen ska uppstå.  
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5.3 Påverkan på motivationen 

Vi har nu analyserat och jämfört Bilbolagets arbete utifrån belöningar och 

målsättningar. För att få en mer överskådlig bild över enkät- och intervjuresultaten i 

fråga om förändringar och motivation hos de anställda har vi sammanfattat detta i 

Figur 5.1 som beskriver ledningens observationer om de anställdas motivation och de 

anställdas påverkan av nedskärningar. Detta följs av ledningens åtgärder för att öka 

motivationen hos de anställda och denna modell diskuteras sedan och kopplas till 

de teorier som beskrivs i denna studie.    

 

 

Figur 5.1. Sammanställning av enkät- och intervjuundersökning 

 

Som figuren visar har ledningen uppmärksammat ovanligt mycket ”prat” hos de 

anställda följt av oroligheter om framtiden. De säger även att motivationen har 

fluktuerat efter nedskärningarna vilket kan stödjas av enkätundersökningen där 70 

procent säger att deras motivation att utföra sitt arbete har försämrats efter 

nedskärningarna. En av de åtgärder som ledningen vidtagit för att förbättra 

motivationen är att tydliggöra ”läget” för de anställda, det vill säga förklara vad 

som händer i organisationen och vad som måste göras. Detta tillsammans med 

åtgärden ”snabbt genomförande” har man gjort för att minska oroligheterna hos de 

anställda. Det är viktigt för ledningen att jobba med att hålla personalen trygga då 

anställningstrygghet enligt Herzberg leder till trivsel på arbetsplatsen. Maslow tar 

upp trygghet som det näst basala behovet hos människan och som i detta fall hotar 

de anställda då framtiden på arbetsplatsen är oklar och man är osäker på 

förändringar och åtgärder som måste vidtagas av ledningen.   

Ledningen har enligt enkätundersökningen givit de anställda en mer utförlig 

arbetsbeskrivning som innebär mer belastning. Jaques (1961) jämlikhetsteori strävar 

som tidigare nämnt efter en balans mellan bidrag och belöning men då bidraget 

ökar samtidigt som kompensationen hålls konstant fås ett obalanserat ratio och 
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motivationen kan bli lidande. Å andra sidan kan det diskuteras att en högre 

belastning ger ett utmanande mål som enligt Maslow bidrar till självförverkligande 

och istället ökar motivationen. Ledningen försöker också få medarbetarna att delta i 

utvecklandet av deras arbetsuppgifter för att öka de anställdas betydelse och därmed 

motivation samt att ta vara på deras kunskap. Denna typ av medarbetardelaktighet 

ses som positiv enligt undersökningar och teorier. Som vi tidigare nämnde under 

rubriken Deltagande i utformning av mål får de anställda större hängivenhet, i motsats 

till om överordnade utesluter all inblandning av underställd personal. Maslows 

översta behov i hierarkin är självförverkligande och kan innefatta att tillge en 

person ett meningsfullt arbete, vilket kan fås genom att låta anställda vara med att 

utveckla arbetsuppgifter och därmed ge dem en mer betydande roll i företaget.  

Vi har identifierat ett antal, som av Herzberg kallas motivatorer, som ledningen ger 

de anställda. Dessa har identifierats ur det material som framkom ur intervjuerna 

med Mellanchef 1 och 2 (se avsnitt 4.2) och lyder enligt följande: 

•Prestationsmätning 

 Prestationsmätning görs i form av den individuella mätningen av de 

anställdas debiteringsgrad. 

•Erkännande 

 De anställda ges erkännanden för utförda prestationer i form av beröm, fika 

och sociala tillställningar anordnade av ledningen. 

•Ansvar 

 När de anställda klättrar i det kompetensbaserade belöningssystemet ökar 

deras ansvar. 

•Befordran 

 Det kompetensbaserade belöningssystemet möjliggör befordran 

•Möjlighet till utveckling 

 Ledningen vill att de anställda ska fortsätta att utveckla sig inom 

arbetsområdet och erbjuder kurser så att personalen ska kunna klättra i 

kompetensgrad. 

Detta kapitel kommer att ligga som grund och till hjälp med att förklara och 

besvara studiens forskningsfrågor i kapitel 6 Slutsats.  Det råder stora 

meningsskiljaktigheter mellan ledning och personal vilket försvårar uppgiften att 

besvara forskningsfrågorna. Dock har vi utifrån analysen identifierat vissa faktorer 

som vår slutsats bygger på. Utöver forskningsfrågorna behövs en utredning av 
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ledningens och personalens skilda åsikter varpå även detta förklaras i 

nästkommande kapitel. 
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6 Slutsats 

För att sammanfatta analysen kommer vi i detta kapitel diskutera resultatet som studien lett 

till och komma fram till en slutsats. Motivering till varför vald slutsats är gjord kommer också 

att beskrivas. 

Nedan återges Herzbergs tvåfaktormodell i Figur 6.1 som vi tänker använda oss av 

för att göra vår slutsats och besvara forskningsfrågorna till studien. 

 

Figur 6.1. Bearbetning av Herzbergs Motivations och Hygienfaktorer 

Källa: (Forslund, 2009, s. 67) 

För att besvara FF1: ”Hur gör ledningen för att stärka motivationen hos kvarvarande 

personal, i form av målsättningar och/eller belöningar, efter nedskärningar av resurser?”, vill 

vi grunda vår slutsats på Herzbergs teori och hävda att i form av motivatorer har 

ingenting förändrats under eller efter nedskärningarna. Bilbolagets åtgärder under 

nedskärningarna för att underlätta de kvarvarande anställdas situation har enbart 

varit hygienfaktorer och därför inte påverkat motivationen på något sätt.  

Ledningen behåller samma belöningssystem och målsättningar under hela 

processen och verkar inte ha några planer på att förändra detta vilket även besvarar 

FF2: ”Varför valdes just de utvalda belöningarna och/eller målsättningarna?” då 

ledningen menar att det nuvarande systemet fungerar bra och även är svårförändrat 
om så inte skulle vara fallet då det är centralt bestämt. Med centralt bestämt menas 

att belöningar och målsättningar är bestämt av hela koncernen för Bilbolaget Nord 
AB och är densamma för alla filialer.  
 

Vad beror då den bristande motivationen på som de anställda menar är påtaglig? 
Enligt Figur 6.2 kan en sammanställning enligt Herzbergs tvåfaktorteori ses där vi 

summerat de motivatorer och hygienfaktorer som vi har identifierat att ledningen 
använder sig av i sin styrning. Vi anser att det är teoretiskt exemplariska metoder 

för att möjliggöra att en motivation infinner sig hos de anställda. Problemet verkar 
dock ligga i att de anställda inte ser de motivatorer som ledningen ger dem, utan 
endast är medvetna om de hygienfaktorer som infinner sig på arbetsplatsen. Detta 

gör att i de anställdas ögon kan arbetsmiljön beskrivas enligt Figur 6.2 efter 
Herzbergs tvåfaktorteori.  
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Figur 6.2. Slutsats baserad på Herzbergs tvåfaktorteori 

 

Hygienfaktorerna på bilbolaget, som är kopplade till arbetsmiljön runt i kring 

individen och förutsätter trivsel eller vantrivsel, är något som fungerar bra. Detta är 

förmodligen anledningen till att de anställda är kvar på arbetsplatsen och trivs i 

arbetet. Den uteblivna motivationen kan dock förklaras med att enbart 

hygienfaktorerna uppmärksammas av de anställda. Hygienfaktorer kan enligt 

Herzberg aldrig motivera en anställd utan enbart bidra till trivsel eller vantrivsel. 

Det råder uppenbarligen en bristande kommunikation mellan ledning och personal 

där ledningen misslyckats med att förklara och belysa motivatorerna för personalen. 

Eftersom motivatorerna finns där i form av prestationsmätning, erkännande, ansvar 

och möjlighet till utveckling utan att de anställda är medvetna om detta anser vi att 

den troligaste anledningen är brist på kommunikation mellan leden.    

En annan slutsats som vi kommit fram till är att de anställda inte når upp till det 

självförverkligande stadiet i Maslows behovshierarki utan pendlar mellan 

trygghetsbehovet och det sociala behovet i och med nedskärningarna och därmed inte 

kan ta till sig självförverkligande motivatorer. Endast hygienfaktorerna blir viktiga i 

dessa stadier då en anställd enligt Maslow enbart kan tillfredställa och tillgodose ett 

behov åt gången. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det ledningen gör för att öka motivationen 

hos kvarvarande anställda efter en tid präglad av nedskärningar och varsel är precis 

vad de alltid gjort och varför de valt just dessa mål och belöningar är för att det är 

centralt bestämt och svårt att ändra på. Den bristande motivationen uppkom i 

samband med nedskärningarna  och anledningen till att Bilbolaget inte lyckats 

förbättra den beror på att de anställda inte ser motivatorerna och/eller att de inte 

når upp till självförverkligande motivatorer. 
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7 Slutdiskussion 

En mer precis slutsats hade förmodligen kunna presenterats om vi hade haft mer tid 

att ägna oss åt den empiriska studien med de anställda. Det hade varit mycket 

intressant att personligen kunna intervjua de anställda för att kunna få deras 

uppfattning om situationen på en mer detaljerad nivå. Att kunna få ett mer exakt 

svar på frågan rörande de skilda uppfattningarna mellan ledning och personal hade 

gett denna studie en högre kvalitet och ett högre värde för läsaren. För att kunna 

göra detta skulle en uppföljning i form av vidare intervjuer med både ledning och 

personal behöva genomföras i form av kvalitativa intervjuer med båda parter. 

Frågorna skulle då bygga på en presentation av meningsskiljaktigheterna för både 

ledning och personal för att visa dem både hur situationen verkligen ser då vi 

misstänker att ingen av dem är medvetna om hur de båda parterna uppfattar 

situationen.  

Vi anser även att den presenterade slutsatsen kan tillämpas i andra liknande 

situationer för företag som genomgått eller genomgår liknande processer. Detta vill 

vi påstå då nedskärningar och dess medförda konsekvenser för kvarblivande 

personal och deras motivation, speciellt i världens nuvarande rådande ekonomiska 

situation, är ytterst aktuellt och därmed viktigt att belysa. Vi tror att företag därför 

kan dra nytta och lärdom av det material och de slutsatser som presenterats för 

läsaren av denna studie då personalens motivation är en viktig framgångsfaktor.  

Vi vill även belysa att vi inte på något sätt haft för avsikt att underminera eller 

värdera ledningens kompetens. Samtliga slutsatser som vi har kommit fram till har 

skett genom en, enligt vår egen uppfattning, objektiv analys av den empiriska 

studien som är uppbyggd på den teoretiska bakgrund vi har förskaffat oss genom 

projektets gång. De utvalda teorierna är väl använda inom 

managementsammanhang och är utvalda av den anledningen att de ska vara 

tillförlitliga och att vi som författare ska ha kunnat göra en trovärdig analys med 

trovärdigt stöd. Det ska dock nämnas återigen att ingen uppföljning är gjord efter 

våra slutsatser och varken ledning eller personal har haft möjlighet att kommentera 

dessa, varpå vi vill understryka att samtliga slutsatser är våra egna spekulationer 

och inte kan bevisas med stöd från Bilbolaget Nord AB. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor mellanhefer 

1. Vad skedde i organisationen vid nedskärningarna, dvs vilka sorts 

nedskärningar gjordes? 

2. I vilken utsträckning drabbade nedskärningarna verkstadsavdelningen i 

procentuella mått? Resurser, budget, personal mm 

3. Hur blev arbetsförhållandena efter detta till skillnad från innan? Den fysiska 

miljön i form av lokaler, utrustning, maskiner mm. 

4. Hur blev arbetsförhållandena i social aspekt? Stämning bland anställda osv. 

5. Annat som förändrades vid nedskärningarna? 

6. Hur mäter ni personalens prestation? 

7. Hur påverkade nedskärningarna output/anställd eller relevanta mått? Såg 

man några tecken på förändringar i prestationer? 

8. Hur såg man detta?  

9. Hur har ledningen arbetat för att stärka motivation med avseende på 

Målsättningar, hur ser målen ut, gemensamma eller individuella? 

10. Har ni gjort det speciellt för detta fall vid nedskärningar eller är det något ni 

alltid/ständigt jobbar med?  

11.  Vet de anställda om dessa mål? Är de tydligt presenterade för de anställda? 

12.  Hur följer ni upp målen? 

13. Varför har ni valt just dessa typer av målsättningar? Finns det andra bättre 

alternativ? Varför valde ni inte dom isf? 

14.  Har detta gett resultat i form av ökad output/anställd (eller andra relevanta 

mått) i detta fall? 

15.  Hur har ledningen arbetat för att stärka motivation med avseende på 

Belöningar, vilka typer av belöningar? 

16.  Använder ni er av monetära och/eller icke monetära belöningar? 

17.  Är belöningarna prestations och/eller kompetensbaserad eller baserad på 

andra mått? 

18. Är belöningarna kopplade till målen? 

19.  Vem har bestämt vilka belöningar som ska delas ut? 

20.  Har ni gjort dessa belöningar speciellt för detta fall vid nedskärningar eller 

är det något ni alltid/ständigt har haft? Ser det likadant ut som förut? 

21. Varför har ni valt just dessa typer av belöningar? Finns det andra bättre 

alternativ? Varför valde ni inte dom isf? 

22. Har detta gett resultat i form av ökad output/anställd i detta fall? 

23. Vad är mest effektivt, belöningar och/eller målsättningar, för att öka 

motiavation i syfte att förbättra prestationer. 

24.  Hur ser förhållandet mellan belöningar och målsättningar ut? Vad satsat ni 

mest på? 50/50? 

25.  Varför har ni valt detta förhållande? 
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Bilaga 2: Enkätundersökning angående motivation av anställda på 

Bilbolaget Nord AB, Umeå 

 

1. Har ditt arbetsförhållande försämrats efter nedskärningarna i 

organisationen? 

Ja  Nej  

2. Har den sociala stämningen blivit sämre efter nedskärningarna? 

Ja  Nej  

3. Har din arbetsbeskrivning förändrats? 

Ja  Nej  

4. Har den blivit mer utförlig och innebär mer belastning? 

Ja  Nej  

5. Har din motivation att utföra ditt arbete försämrats efter nedskärningarna? 

Ja  Nej  

6. Arbetar du enligt uppsatta mål från ledningen? 

Ja  Nej  

7. Är du medveten om vilka målen är som du arbetar efter att uppnå? 

Ja  Nej  

8. Har dessa mål förändrats efter nedskärningarna? 

Ja  Nej  

9. Genomförs någon sorts prestationsmätning på ditt utförda arbete? 

Ja  Nej  

10. Är Bilbolagets mål viktiga att uppnå för dig? 

Ja  Nej  

11. Upplever du att ledningen gör något för att förbättra din motivation att 

arbeta, och uppfylla eventuella målsättningar? 

Ja  Nej  

12. Har din möjlighet att uppnå målen försvårats efter nedskärningarna i 

organisationen? 

Ja  Nej  

13. Har du varit med och utformat något av de eventuella målen? 

Ja  Nej  

14. Har du någon möjlighet att påverka din möjlighet att uppnå målen? 

Ja  Nej  
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15. Får du någon finansiell belöning om du uppnår målen? (Bonus, eller 

motsvarande) 

Ja  Nej  

16. Får du någon typ av ickefinansiell belöning? I sådana fall, vilken typ? 

Typ av belöning:________________________________  

 

17. Om du får belöning för att uppnå målen, blir du mer motiverad i ditt arbete 

då? 

Ja  Nej  

18. Om du får belöning, anser du att den är rimlig i jämförelse med din 

ansträngning? 

Ja  Nej  

19. Om du får belöning, är det en typ av belöning du vill ha? 

Ja  Nej  

20. Finns det någon annan typ av belöning du hellre skulle vilja ha? 

Ja  Nej  

Anser du belöningarna vara kopplade till ditt arbete? 

Ja  Nej  

 

 

 


