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Sammanfattning 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka om medarbetarna på Kappa Kraftliner i Piteå är 
tillfredställda med att arbeta i målstyrda grupper samt undersöka hur arbetet och 
arbetsförhållanden i målstyrda grupper kan tänkas påverka motivationen och 
arbetstillfredsställelsen. Att arbeta i en målstyrd grupp innebär att gruppen styrs av mål och 
en förändring av arbetsorganisationen till målstyrda grupper innebär generellt en förändrad 
företagskultur där medarbetarna är mer involverade i verksamheten och tar ett större 
ansvar. Vår kvalitativa studie av Kappa Kraftliner genomfördes med hjälp av intervjuer 
med representanter från företaget. Medarbetarna fick i sin tur möjlighet att ge sin bild av 
arbetet i de målstyrda grupperna i en enkätundersökning. Vi fann att de faktorer som 
medarbetarna är mest tillfredställda med är sammanhållningen i gruppen och relationerna 
till arbetskamraterna. Inte oväntat är lönen den faktor som det råder störst otillfredsställelse 
kring. Det som motiverar medarbetarna är faktorer som kan kopplas till själva arbetet, till 
exempel intressanta, stimulerande och varierande arbetsuppgifter, vilka de flesta av 
respondenterna uppger skulle öka deras motivation. Slutsatsen vi drar av denna studie är att 
det som inte fungerar tillfredsställande på företaget idag, är till exempel 
feedback/återkoppling samt medverkan vid målsättning och måluppföljning, vilket vi finner 
kan påverka deras motivation och arbetstillfredsställelse negativt. 



Abstract 
 
The purpose of this essay was to examine if the employees on the studied company is 
satisfied with working in groups steered by goals. Another aim was to examine how the 
work itself and the working conditions in these groups can influence the employees 
motivation and job satisfaction. To work in these groups means that the work is steered by 
goals. A change like this causes a general change of culture were the employees are more 
involved in the company’s overall business and they tend to take on more responsibility. 
The study is qualitative to its nature and it was conducted by interviews with 
representatives of the company. The employees on the other hand were given the 
opportunity to express their view of the work in these groups in a survey. We found that 
group spirit and relationships between the co-workers were the factor that the employees 
were most satisfied with. The salaries were, not unexpectedly, the factor that the employees 
were the least satisfied with. The factors the employees name as the top motivators are 
linked to the job characteristics. For example, interesting, stimulating and variable tasks 
tended to increase the motivation for the waste majority of respondents. We came to the 
conclusion that feedback and participation in formulating and following up goals are areas 
were the company hasn’t entirely succeeded in making the employees feeling satisfied. We 
find that this can influence their motivation and job satisfaction negatively. 
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1 PROBLEMOMRÅDE 
I detta kapitel introduceras läsaren i ämnesområdet. Kapitlet inleds med en kortfattad 
definiering av begreppet målstyrda grupper samt en kort presentation av företaget. 
Därefter följer en bakgrund och en problemdiskussion som mynnar ut i vårt syfte och de 
avgränsningar vi gjort i arbetet. 
 

1.1 Inledning  
 
Denna uppsats kommer att handla om målstyrda grupper och dess effekter på medarbetarna 
i organisationen. Att arbeta i målstyrda grupper är en arbetsform som, enligt Clifford & 
Sohal (1998) kommit att tillämpas i allt större utsträckning på senare tid. I teorin benämns 
denna grupporganiserade arbetsform som självstyrande grupper. Ledarna, Sveriges 
chefsorganisation, menar emellertid att begreppet självstyrande grupper ger en vilseledande 
bild av det ansvar och de befogenheter som i realiteten tillskrivs gruppen. Vidare menar 
Ledarna att namnet ger intryck av att grupperna själva, utan ledningens inblandning, 
fastställer ramar och mål för gruppens arbete. De föreslår därför att dessa arbetsgrupper i 
stället ska benämnas ”medstyrande grupper” eller ”målstyrda grupper” för att det då 
tydligare ska framgå att de är en del av organisationen och därmed ska underkasta sig de 
övergripande målen.  
 
Det företag vi avser att studera är Kappa Kraftliner i Piteå som är ett av Europas största 
företag inom produktion, utveckling och försäljning av wellpappråvara, solid kartong och 
annan specialkartong. Företaget har 620 anställda och är därmed en av Piteås största 
arbetsplatser. Anledningen till att vi valt att studera detta företag är för att de för ett par år 
sedan startade en omorganisation med avsikten att införa målstyrda grupper inom 
produktionen. Då Kappa Kraftliner föredrar benämningen målstyrda grupper så avser även 
vi att fortsättningsvis använda oss av denna benämning.  
 

1.2 Bakgrund 
 
Sverige har under 1900-talet genomgått ett flertal stora strukturomvandlingar som bidragit 
till förändrade villkor inom såväl samhälls- som näringsliv. Ett självförsörjande 
jordbrukssamhälle har utvecklats till ett massproducerande industrisamhälle och vidare till 
dagens kunskapsintensiva informationssamhälle. Den oupphörligen skiftande verklighet 
som dagens företag ställs inför, menar Zuidema och Kleiner (1994) har lett till att högre 
krav ställs på flexibilitet, kommunikation och samordning inom organisationerna. Många 
anser att ett företags överlevnad till stor del är beroende av hur snabbt det kan anpassa sig 
till dessa nya krav och utmaningar. De Geer (1987) framhåller att företag därför måsta vara 
beredda på att kontinuerligt genomföra effektiviseringar och omstruktureringar.  
 
Södergren (1989) säger att många företag och organisationer idag försöker platta ut 
organisationen och förflytta beslutsfattandet ned till den nivå där problemen uppstår för att 
klara av att anpassa sig till de nya krav som de ständigt ställs inför. En plattare organisation 
har i dagens miljö en avgörande fördel enligt Södergren (1989) i och med att den gör det 
möjligt att både skapa effektivitet och konkurrenskraft. Överdriven hierarki och byråkrati 
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kan orsaka problem i större organisationer eftersom de lätt blir inåtvända och ineffektiva. 
Lindholm (1987) menar att de stora hierarkierna är dåligt anpassade till dagens snabbrörliga 
och serviceinriktade marknader. Dessa arbetsplatser erbjuder ingen bra arbetsmiljö åt 
medarbetarna eftersom det saknas utrymme för kunskapsutveckling, engagemang och 
ansvarstagande. Södergren (1989) menar därför att en platt organisation är mer 
kostnadseffektiv samtidigt som den ökar motivationen hos medarbetarna och erbjuder en 
bättre kontakt med kunderna och marknaden. Den platta organisationen underlättar 
beslutsfattandet och medför en ökad flexibilitet på grund av färre hierarkiska nivåer, vilket i 
sin tur bidrar till företagets konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad. De Geer (1987) 
menar att när de mänskliga resurserna mobiliseras i de ofta krävande 
organisationsförändringar som företagen genomför, blir människorna mer engagerade och 
delaktiga i företagets utveckling och får möjlighet att växa och utvecklas i sitt arbete. 
 
Att arbeta är någonting självklart för de flesta människor och spelar ofta en central roll i 
tillvaron. Lindholm (1987) framhåller att arbetet inte bara är ett medel för att försörja sig 
utan har också en avgörande betydelse för vår livskvalitet. Detta menar Wellins (1995) 
medfört att arbetskraften därför börjat ställa krav på mer delaktighet, flexibilitet och 
självstyre. Av den anledningen utformas därför arbetsplatserna idag ofta så att de i större 
utsträckning kan bidra till detta. Även människors behov, attityder och värderingar har 
förändrats. Tidigare var faktorer som försörjning och materiell välfärd viktigt att sträva 
efter. Idag är det de inre värderingarna som till exempel trivsel, omväxling, inflytande och 
personlig utveckling som, av bland annat Bergengren (2001), lyfts fram som de viktigaste 
drivkrafterna inom arbetslivet.  
 
Av ovanstående framgår att företag och organisationer ständigt måste utvecklas och 
förändras för att kunna möta förändrade krav från individer och omvärld. Ett sätt att uppnå 
detta är genom att skapa samverkan med andra människor. Målstyrda grupper är enligt 
Zuidema och Kleiner (1994) en arbetsform som ofta implementeras för att uppnå bland 
annat samverkan och bättre resultat för företaget. 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Nilsson (1995) beskriver den målstyrda gruppen som ett arbetslag som själva bestämmer 
hur satta produktionsmål ska uppnås. Att införa målstyrda grupper förändrar både arbetssätt 
och ledarskap och syftar övergripandet till att åstadkomma ett bättre resultat för företaget. 
Det som är utmärkande för målstyrda grupper är att målen styr gruppens arbete och att 
medarbetarna engageras i formuleringen av dessa. Att införa en grupporganiserad 
arbetsorganisation i form av målstyrda grupper, är något som tar mycket tid och resurser i 
anspråk. Rogers m.fl. (1995) understryker att införandet av en högre grad av självstyre tar 
tid men att det måste få göra det om förändringen ska bli lyckosam. Nilsson (1995) 
framhåller att medarbetarna har lättare att utföra sina arbetsuppgifter eftersom de själva 
formulerat målen och att de i och med det vet vad de innebär. Vidare skriver Nilsson (1995) 
att en förändring av arbetsorganisationen till målstyrda grupper generellt innebär en 
förändrad företagskultur där medarbetarna är mer involverade i verksamheten och tar ett 
större ansvar. Wellins (1995) menar därför att införandet av målstyrda grupper med mer 
ansvar och breddat arbetsinnehåll medför ett flertal positiva effekter. På sikt kan dessa 
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förbättra medarbetarnas deltagande på arbetsplatsen, deras produktivitet och även deras 
livskvalitet. 
 
Svedberg (2001) påpekar att människan är en social varelse och att känslan av 
grupptillhörighet är avgörande för vår överlevnad. Vidare menar författaren att det är i 
samvaro med gruppen som vi upplever den trygghet som hjälper oss att växa och utvecklas. 
Att börja arbeta i målstyrda grupper innebär en stor mental omställning för människor och 
individen glöms lätt bort i dessa sammanhang. Clifford och Sohal (1998) menar därför att 
en förändring av detta slag bör föregås av diverse utbildningsprogram för såväl medarbetare 
som chefer eftersom arbete i grupp i realiteten är förknippat med en rad svårigheter. Vidare 
har många människor, sedan tidigare, dåliga erfarenheter av grupporganiserat arbete. Det 
gäller såväl arbetets kvalitet som slitningar i personliga relationer. Människors olika 
attityder, ineffektiv kommunikation och bristande motivation kan enligt Clifford och Sohal 
(1998) frambringa kaos i en målstyrd grupp.  
 
Människor är olika, har olika kompetens, befinner sig i olika faser i livet, motiveras av 
olika saker, har olika förväntningar och tänker olika. Lindholm (1987) menar, att för att nå 
framgång med dessa förändringar måste arbetet organiseras på ett sådant sätt att hänsyn tas 
till den enskilde individens anspråk och förutsättningar. Om företaget lyckas förena 
individens och gruppens intressen med företagets egna intressen uppnås en väldig 
kraftsamling. En väl fungerande grupp kan prestera resultat som skulle vara omöjliga att 
uppnå individuellt. Bergengren (2001) framhåller således att när alla i gruppen bidrar med 
sina olika kunskaper, färdigheter och sitt engagemang, då finns nästan inga gränser för vad 
en grupp kan prestera. Om man däremot inte lyckas förena gruppens och företagets 
intressen så kommer företaget, enligt Bergengren (2001) att försvagas av inre drabbningar 
och konflikter som på sikt kan leda till minskad effektivitet.  
 
En positiv upplevelse av arbetets innehåll, organisation och miljö har stor betydelse för vårt 
välbefinnande och vår livssituation, skriver Nilsson (1995). Detta eftersom arbetet skapar 
sociala kontakter och ger människor identitet, självförtroende och egenvärde. 
Arbetstillfredsställelsen är därför som störst när arbetet är både personligt meningsfullt och 
av betydelse för organisationens intressenter. En förutsättning för att motivation ska kunna 
uppstå är, enligt Berggren m.fl. (2003), att det finns mål att sträva mot, att samarbetet 
fungerar, att ha utmanande arbetsuppgifter och att det finns möjlighet att utvecklas. Schou 
(1991) framhåller att det är minst lika viktigt för organisationen att på olika sätt kunna 
motivera medarbetarna som det är att investera i till exempel maskiner eller 
marknadsföring. Författaren framhåller att många företagsledare saknar förståelse och 
kunskap om vad motivation är och vad människor motiveras av. 
  
Frågor som rör de mänskliga resurserna i allmänhet och motivationsfrågor i synnerhet anser 
vi, i likhet med teorierna inom området, är mycket viktigt att ta hänsyn till eftersom en 
organisations medarbetarstrategi kan förvandlas till en av dess viktigaste 
konkurrensfördelar. Vi finner det därför mycket intressant att undersöka hur medarbetarnas 
motivation och arbetstillfredsställelse påverkas när arbetet organiseras i målstyrda grupper. 
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1.4 Syfte och avgränsningar 
 
Det finns ett näst intill obegränsat antal faktorer som, enskilt och i samverkan, påverkar en 
människas motivation och arbetstillfredsställelse. Syftet med denna rapport är att undersöka 
om medarbetarna på det studerade företaget är tillfredställda med att arbeta i målstyrda 
grupper samt undersöka hur arbetet och arbetsförhållanden i den målstyrda gruppen kan 
tänkas påverka motivationen.  
 
För att tydliggöra vårt syfte har fyra forskningsfrågor formulerats:  

• Hur ser de målstyrda grupperna ut på det studerade företaget, med fokus på storlek 
och sammansättning? 

• Hur upplever medarbetarna sitt arbete och sina arbetsförhållanden? 
• Hur upplever medarbetarna på det studerade företaget att arbetets egenskaper, 

sociala relationer i gruppen, mål/måluppföljning, kommunikation och 
ledarskapet påverkar deras motivation? 

• Hur tillfredsställda är medarbetarna med arbetets egenskaper, sociala relationer i 
gruppen, mål/måluppföljning, kommunikation och ledarskapet, det vill säga 
faktorer som rör arbetet och arbetsförhållanden? 

 
Anledningen till dessa val av faktorer är att vi genom litteraturen kommit att förstå att de 
har en avgörande betydelse för individens inställning till sitt arbete. Vi ämnar utesluta 
övriga faktorer. De kan emellertid kortfattat komma att behandlas om det är av betydelse 
för sammanhanget och förståelsen. Anledningen till detta urval är att vi har begränsat med 
tid till vårt förfogande. Detta examensarbete omfattar tio universitetspoäng, det vill säga tio 
veckors heltidsstudier. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel behandlas teorier förknippade med vårt problemområde. Kapitlet inleds med 
teorier om motivation och arbetstillfredsställelse. Sedan följer teorier som rör grupper i 
allmänhet och målstyrda grupper i synnerhet. Avslutningsvis beskrivs teorier om att arbeta 
mot mål och att leda målstyrda grupper.  
 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö 
 
Alla de faktorer som kan tänkas påverka människor i deras arbete inryms i begreppet 
arbetsmiljö, enligt Rubenowitz (1987). Där ingår såväl den fysiska som den psykosociala 
omgivningen. I Arbetsmiljölagen slås fast att syftet med lagen ska vara att förebygga ohälsa 
och olycksfall samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Vad lagstiftaren menar med 
en god arbetsmiljö är att den ska tillgodose alla möjliga mänskliga behov. [1kap. 1 §, Lag 
(1994:579)] Enligt Ahlberg (2002) stadgar lagen bland annat att människor ska ges 
möjlighet att påverka den egna arbetssituationen genom ett visst mått av självstyre och 
ansvarstagande samt att arbetet ska möjliggöra social kontakt, vara varierande och helst 
leda till personlig eller yrkesmässig utveckling [2kap. 1 §, Lag (1994:579]. Ovanstående 
kan sägas utgöra den psykosociala arbetsmiljön. Grunden i den psykosociala arbetsmiljön 
är sociala relationer, arbetets innehåll och organisering. 
 

2.2 Motivation och arbetstillfredsställelse  
 
Genom att studera de teorier som tar sikte på att förklara motivation och 
arbetstillfredsställelse kan en ökad förståelse uppnås om vad som driver individer framåt, 
framhåller Bruzelius och Skärvad (2000). Författarna menar att med denna kunskap om 
sina medarbetare kan organisationen anpassa målsättningarna så att såväl medarbetaren 
som organisationen är förtjänta av dem. 
 
 
2.2.1 Motivation 
 
Teorier om motivation förklarar varför vi överhuvudtaget gör vissa saker med större fördel 
än andra. Motivation definieras av Bruzelius och Skärvad (2000), som en drivkraft till en 
handling i en viss bestämd riktning. En individ är motiverad när ett behov eller ett 
önskemål gör att individens handlande styrs i en viss riktning. Det är skillnad mellan 
motiverade och omotiverade människor. En i hög grad motiverad människa kan överträffa 
sin egen förmåga medan den omotiverade människan inte når mer än en liten del av sin 
egentliga förmåga och kapacitet. Nilsson (1995) menar därför att det är viktigt för företagen 
att försöka ta reda på vad som ger en hög motivation. Vidare framhåller författaren att 
alienation, det vill säga en känsla av främlingsskap i tillvaron, kan uppstå om inte 
motivationsskapande komponenter finns på arbetsplatsen. Alienation kan yttra sig i form av 
maktlöshet (en känsla av att inte kunna påverka), meningslöshet (en känsla av att inte 
arbeta med någonting viktigt), social isolering (dålig kontakt med arbetskamrater) och 
instrumentell inställning (en syn på arbetet som något nödvändigt ont för att tjäna pengar). 
Får dessa komponenter spelrum på en arbetsplats kan det enligt, Nilsson (1995) leda till 
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dåliga resultat, dålig kvalitet, dålig stämning, hög sjukfrånvaro och hög 
personalomsättning. 
 
 
2.2.2 Arbetstillfredsställelse 
 
Det finns outnyttjade källor till skapande produktivitet och positivt arbetsengagemang 
latent hos flertalet av medarbetarna inom en organisation, menar Rubenowitz (1987). Det 
eventuella sambandet mellan arbetstillfredsställelse och produktivitet har gjort att detta 
kommit att bli ett av det mest studerade inom organisationsområdet. Ett flertal faktorer har 
därigenom visat sig ha stor betydelse för medarbetarnas eventuellt positiva inställning till 
sitt arbete. Spector (1997), delar in dessa faktorer i två kategorier: faktorer som rör 
arbetsmiljön och arbetet samt individuella faktorer. Till den första kategorin räknas till 
exempel arbetsuppgiftens natur och relationer till medarbetarna. Den andra kategorin rör 
faktorer som kan hänföras till den enskilda individen, till exempel dennes personlighet och 
erfarenheter. Spector (1997) menar att de båda kategorierna påverkar i hög grad huruvida 
människor känner tillfredsställelse i sitt arbete. 
 
Berglund m.fl. (1990) framhåller att när medarbetarna ges möjlighet till inflytande över den 
egna arbetssituationen, erhåller kontinuerlig feedback, känner social gemenskap och 
upplever sin arbetsinsats som meningsfull och angelägen så kommer de sannolikt att känna 
en högre grad av arbetstillfredsställelse. Berglund, m.fl. (1990) anser att medarbetarnas 
engagemang och intresse för arbetsuppgifterna svarar mot de grundläggande behoven av 
social kontakt, uppskattning och självförverkligande som redovisats i ett flertal teorier. 
Dessa leder enligt författarna till arbetsglädje, motivation och välbefinnande. 
 
 
2.2.3 Hackmans och Oldhams job characteristic model 
 
Eftersom arbetsuppgifter ofta är väldigt olika varandra till sin natur uppfattas de därför av 
medarbetarna som mer eller mindre intresseväckande och utmanande. Ett flertal teorier 
påvisar ett samband mellan arbetsuppgiftens karaktäristik/egenskaper och medarbetarens 
motivation, arbetstillfredsställelse och prestationer. Den mest dominerande är enligt 
Robbins (2001) Hackmans och Oldhams job characteristic model (JCM). Hackman 
fokuserar sin teoretiska framställning, enligt Steers och Porter (1991), på följande aspekter: 
 
1 analys av arbetets grundläggande egenskaper 
2 analys av tillstånd av motivation knutna till arbetsegenskaperna 
3 analys av konsekvenser i arbetssituationen 
 
Vidare finner Hackman att det framförallt är fem grundläggande egenskaper på arbetet som 
tyngdpunkten bör läggas på (Robbins, 2001):  
 
1 Mångsidighet: Här avses graden av variation i arbetet, som kräver olika förutsättningar 

och färdigheter. 
2 Helhet: I vilken utsträckning består arbetet av att utföra en hel och identifierbar 

arbetsinsats. 
3 Arbetsuppgiftens betydelse: Anger i vilken utsträckning uppgiften har betydelse för 

andra människors liv/arbete i organisationen eller samhället. 
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4 Autonomi/självstyre: Syftar på den grad av reell frihet, oberoende och valmöjligheter 
som arbetet erbjuder när det gäller att själv planera och besluta om hur arbetet ska 
utföras 

5 Feedback/återkoppling: Kunskap om vilket resultat den egna arbetsinsatsen genererat. 
 
Hackman knyter sedan samman arbetets grundläggande egenskaper med olika 
motivationstillstånd (Schein, 1994):  
 
1 Arbetet upplevs som mer eller mindre meningsfullt. 
2 Upplevt ansvar (varierande grad) för arbetsresultatet. 
3 Kännedom varierande utsträckning om det resultat som arbetet medfört. 
 
Hackmans teori beskriver en orsak-verkanförbindelse från arbetets egenskaper till de 
individuella upplevelserna och vidare till den inverkan detta har på individernas inställning 
och beteende, se figur 2.1 nedan. 
 
 
     Grundläggande      Individuella        Konsekvenser för  
     egenskaper hos arbetet     upplevelser       arbete och individ 
  
     Mångsidighet  
     Helhet     Arbetets upplevda    
     Arbetsuppg. betydelse    meningsfullhet   Hög arbetsmotivation  
   
           Högkvalitativa  
     Autonomi/självstyre   Upplevt ansvar för   arbetsprestationer  
      resultat av arbete    

    Hög arbetstillfredsställelse 
     Feedback/återkoppling            
      Kunskap om    Låg frånvaro och 
      arbetets resultat   personalomsättning 
      och sin egen  
      arbetsinsats      
       

Betingande variabler: 
 Kunskap och färdigheter 
 Styrkan i tillväxtbehov 
 Tillfredsställelse med  

arbetssammanhanget   
 

 
Figur 2.1. Hackman och Oldhams job characteristic model  
 
Källa: Steers, R. M & Porter, L. W. (1991) MOTIVATION AND WORK BEHAVIOR. s. 425  
 
 
Om arbetsuppgifterna utformas så att de genererar höga värden på samtliga grundläggande 
arbetsegenskaper är resultatet givet. Medarbetarna kommer att känna sig mer 
tillfredsställda, motiverade och arbetsprestationerna kommer att, som en följd av detta, bli 
effektivare. Men som andra teorier vilar även JCM-teorin på givna antaganden som 
fastställer förutsättningar för dess användning samt inom vilket område den är giltig. 
Hackman lägger särskild vikt vid följande förutsättningsvariabler (Steers & Porter, 1991): 
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1 Det är viktigt att medarbetaren besitter de kunskaper och färdigheter (kompetens) som 
krävs i arbetet. 

2 Medarbetarens tillväxtbehov (psykologiska behov) styr i en betydande utsträckning det 
engagemang som denne kommer att känna på en utmanande befattning.  

3 Om medarbetaren känner tillfredsställelse med hela arbetssammanhanget, det vill säga 
förhållanden som till exempel lönesystem, ledarskap och kultur inom organisationen. 

 
Robbins (2001), Schein (1994), Steers och Porter (1991) med flera menar att JCM-teorin 
påvisar ett starkt samband mellan arbetets grundläggande egenskaper och den individuella 
upplevelsen. 
 
 
2.2.4 Herzbergs tvåfaktorsteori 
 
Fredrik Herzberg tvåfaktorteori om motivation är delvis besläktad med Maslows 
behovspyramid. Herzbergs intervjustudier resulterade i en åtskillnad mellan hygienfaktorer 
och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är förhållanden och villkor i omgivningen på 
arbetsplatsen som måste vara uppfyllda för att inte människan ska vantrivas. 
Motivationsfaktorerna är kopplade till själva arbetsuppgiften och när dessa är tillgodosedda 
är det möjligt att trivas och känna motivation för en arbetsuppgift, säger Bruzelius och 
Skärvad (2000). 
 
Yttre belöningar som till exempel pengar och trivsam arbetsmiljö motiverar människor 
endast för en kort tid. Vad Herzberg menar verkligen ger upphov till motivation är inre 
belöningar och därför härstammar motivationen från ett djupare skikt i personligheten och 
väcks av känslan av att förstå, behärska, bestämma, medverka och utvecklas. Dessa känslor 
påverkas inte i så stor omfattning av den yttre miljön, utan stimuleras framför allt av 
arbetsuppgiftens innehåll och krav. Av detta fastställer Herzberg att en god miljö kan skapa 
trivsel men ger inte automatiskt hög motivation, utan hög motivation skapas av 
stimulerande arbetsuppgifter, enligt Nilsson (1995). Kontentan av Herzbergs tvåfaktorteori 
är att fokus bör ligga på att anpassa arbetsuppgifterna så att de bättre överensstämmer med 
intressen, mål och förmågor hos individerna. Wolwén (2000) vill dock understryka att 
modellen inte är allomfattande utan variationer förekommer inom olika kulturer vad gäller 
uppfattningen om vad som är att betrakta som motivations- och hygienfaktorer. Detta 
medför en begränsning av faktorernas giltighet och de kan därför inte sägas vara direkt 
överförbara mellan olika organisationer. 
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Hygienfaktorer      Motivationsfaktorer
påverkar graden av otillfredsställelse  påverkar graden av tillfredsställelse 
men kan inte utlösa motivation:   och utlöser motivationen: 
- Företagspolicy och administration  - Prestation 
- Ledning      - Erkännande 
- Lön       - Själva arbetet 
- Mellanmänskliga relationer   - Ansvar 
- Arbetsförhållanden     - Avancemang 
- Status       - Personlig utveckling 
- Säkerhet 

                                                     
Figur 2.2. Herzbergs tvåfaktorteori 
 
Källa: Bakka, J. F., Fivelsdal, E., & Lindkvist, L. (1993) Organisationsteori. s.171 
 
Robbins (2001) lyfter fram att kritiken mot Herzbergs tvåfaktorteori framförallt har bestått 
av bristande metodologi och att den inte tar tillräcklig hänsyn till individuella skillnader 
samt att den förutsätter att alla tjänar på arbetsberikande åtgärder. Men trots detta så menar 
Steers och Porter (1991) att teorin i stor utsträckning bidragit till att förbättra vår förståelse 
kring arbetsmotivation samt verka som en inspirationskälla för andra forskare och 
teoretiker. Ur Herzbergs tvåfaktorteori växte ett antal andra modeller/teorier fram varav en 
av dessa var Hackmans och Oldhams job characteristic model. 
 
 
2.2.5 Sammanfattning av teorier om motivation och arbetstillfredsställelse 
 
Motivationsteorier kan i stor utsträckning betraktas som komplementära. De olika 
motivationsteorierna betraktar motivation från olika perspektiv och har alla något unikt att 
tillföra. Om dessa teorier ställs bredvid varandra så blir teoriernas olika fokus delar i en 
sammanhängande helhet där de olika delarna är beroende av varandra. Författarna av 
motivationsteorierna beskriver vad som leder till motivation utifrån olika perspektiv.  
 
Motivation definieras av Bruzelius och Skärvad (2000), som en drivkraft till en handling i 
en viss bestämd riktning. Nilsson (1995) framhåller att alienation, det vill säga en känsla av 
främlingsskap i tillvaron, kan uppstå om inte motivationsskapande komponenter finns på 
arbetsplatsen. Berglund m.fl. (1990) framhåller att när medarbetarna ges möjlighet till 
inflytande över den egna arbetssituationen, erhåller kontinuerlig feedback, känner social 
gemenskap och upplever sin arbetsinsats som meningsfull och angelägen så kommer 
medarbetarna sannolikt att känna en högre grad av arbetstillfredsställelse. Fredrik Herzberg 
säger i sin tvåfaktorteori att det är faktorer beträffande själva arbetsuppgiften som måste 
vara uppfyllda för att människan ska motiveras i sitt arbete. Hackman & Oldhams 
motivationsteori har många likheter med Herzbergs teori, vilken också går ut på att det är 
arbetsuppgiftens egenskaper som gör att människan motiveras. Det bör understrykas att 
inga enskilda teorier är så fullständiga att de ger en sådan kunskap i ämnet så att den kan 
sägas gälla för alla och envar. Det som emellertid kan fastställas är att individen har behov 
av olika slag som denne strävar efter att uppfylla. 
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2.3 Att arbeta i grupp 
 
Desto mer vetskap företagsledningen och medarbetarna har om företagets arbetsgrupper, 
hur en grupp fungerar, desto mer lyhört kan det personliga ledarskapet anpassas och desto 
bättre kan dessa grupper komma att fungera, framhåller Granér (1991).  
 
 
2.3.1 Vad är en grupp? 
 
En arbetsgrupp innebär enligt Granér (1991) att gruppen har bildats för att utföra en 
uppgift. Det centrala i förståelsen av grupper är hur deltagarna fungerar i förhållande till 
varandra. Det är inte deltagarna utan deltagarnas inbördes relationer som utgör gruppens 
underlag. Det skapas en situation, stämning eller klimat när gruppens deltagare agerar i 
förhållande till varandra. Detta gruppklimat återverkar på var och en av deltagarna, enligt 
Granér (1991) och de har i sin tur verkan på varandra med sin driftighet eller 
oföretagsamhet och därmed påverkas det gemensamma klimatet. Gruppen utvecklar en 
egen identitet skild från medlemmarnas identitet. En grupp är således mer än summan av de 
olika medlemmarnas agerande. Denna ömsesidiga påverkan innebär att gruppen ständigt 
befinner sig i utveckling, ett dynamiskt samspel. I en organisation blir gruppen ett 
instrument för att organisationens syfte ska uppnås.  Fundamentalt är att de flesta 
människor presterar mer vid arbete tillsammans med åtminstone en annan person, 
framhåller Granér (1991). Författaren säger att gruppmedlemmar är som regel mer lojala 
mot gruppen än mot företaget, organisationen. 
 
Bergengren, m.fl. (2001) säger, att vid samarbete mellan människor utvecklas ständigt 
oskrivna lagar och normer som reglerar samarbetet. Detta ger en form för trygghet och 
innebär ofta att samarbetet effektiviseras. Desto mer samarbete kan främjas desto högre 
uppfattning får gruppen om sig själv och desto mer trygghet och styrka erfar medlemmarna. 
Enligt Bergengren m.fl. (2001) kan ”vikänslan” bli för stark och skapa en föreställning som 
är totalt verklighetsfrämmande, vilket gör att andra i organisationen betraktar gruppen som 
alltför egensinnig, sluten och ointresserad av att samarbeta med andra i organisationen.    
 
 
2.3.2 Social differentiering i gruppen 
 
I en formell grupp finns ofta ett antal olika formella roller, enligt Svedberg (1997), det vill 
säga uppgiftsorienterande roller, vilka ofta har en skriftlig beskrivning, till exempel chef, 
sekreterare, operatör, underhållstekniker, ingenjör och mekaniker. Det finns även 
informella roller, det vill säga relationsorienterade, vilka kan ses som personifieringar av 
kvaliteter i gruppens helhet. Författaren säger att dessa byggs upp både inifrån och utifrån 
och sker av dels individen själv och dels av gruppen utifrån förväntningar och normer. 
Svedberg (1997) framhåller vidare att inneha en roll ger framför allt säkerhet eftersom 
individerna kan sorteras in i väl kända fack/roller, något som kan bidra till att tillvaron i 
gruppen känns trygg. 
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2.3.3 Gruppens betydelse för individen 
 
En enskild arbetstagare utför sitt arbete för att till exempel få lön, säger Granér (1991). För 
att den enskilde arbetstagaren ska få sina behov av mat, kläder, bostad och andra 
livsnödvändigheter tillgodosedda så blir gruppen den enskilda deltagarens instrument för att 
åstadkomma detta. Individen behöver även gruppen för att få sina sociala och emotionella 
behov tillgodosedda, till exempel social trygghet och gemenskap, att betyda något för andra 
och att utvecklas som människa. Granér (1991) säger att utifrån dessa behov bildas mindre 
grupper, så kallade subgrupper för de medlemmar som känner större gemenskap med 
varandra. De utvecklar sociala roller, sätt att fungera gentemot de andra i gruppen. Granér 
(1991) framhåller att det dessutom bildas mer eller mindre uttalade regler, eller normer för 
vad som gäller mellan medlemmarna i gruppen. Att tillhöra en grupp är både lockande och 
skrämmande, säger Berggren m.fl. (2003). Det lockar eftersom individerna kan bli 
bekräftade, men risken att bli utanför eller bli föremål för andras ilska är något som 
skrämmer. Om en individ inte är riktigt nöjd med sitt jobb är det mest på grund av 
bindningarna till gruppen som gör att individen stannar kvar i gruppen. Tillhörigheten 
stärker människans beteende, vilket kan vara till både fördel och nackdel. Berggren m.fl. 
(2003) framhåller att några satsar ännu mer energi, vissa blir överdrivet sociala och andra 
beter sig mer tillbakadraget. 
 
 
2.3.4 Kommunikation i en grupp 
 
Under en vanlig arbetsdag sker ett antal möten mellan människorna i en organisation. Då de 
uttrycker någonting tydligt så skapas kontakt mellan individer, vilket är en förutsättning för 
ett konstruktivt samtal och en öppen stämning, framhåller Mossboda m.fl. (2001). 
Kommunikation är kärnan i ett framgångsrikt arbete i målstyrda grupper, att få och ge 
information på ett bra sätt för att samverkan ska fungera. Det behövs information till 
grupperna om till exempel framtida beläggning, mål, prognoser, krav, förändringar i arbetet 
och förväntningar. Det bör vara rak, enkel och öppen information, enligt Mossboda m.fl. 
(2001) för att inte rykten ska uppstå. 
 
En väl fungerande kommunikation mellan medarbetarna i gruppen fordras, för att få ett 
effektivt samspel, undvika missförstånd, förebygga konflikter och hantera de konflikter 
som uppkommer, säger Mossboda m.fl. (2001). En god kommunikation kan enligt, Robbins 
(2001) leda till en högre motivation hos medarbetarna. Detta menar författaren kan i sin tur 
leda till att de känner en högre tillfredsställelse i sitt arbete. 
 
 
2.3.5 Sammanfattning av gruppteorier 
 
En organisation kan studeras på flera nivåer där fokus ligger på antingen individen, gruppen 
och/eller organisationen. När det talas om målstyrda grupper ligger fokus på att studera 
gruppen och hur människorna i gruppen fungerar i samspel med varandra. Lindholm (1987) 
framhåller att en väl fungerande grupp kan vara oerhört effektiv och åstadkomma mycket 
mer än vad de människorna skulle kunna göra var för sig. Däremot kan en ineffektiv grupp 
hämma beteendet hos individerna, vilket leder till negativa synergieffekter och det är därför 
viktigt att skapa förståelse för hur gruppdeltagarna fungerar i förhållande till varandra, 
säger Lindholm (1987). 
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2.4 Målstyrda grupper 
 
Enligt, Anzén & Levin (2004) innebär målstyrda grupper att ledningen i samråd med 
medarbetarna sätter mål. Sedan överlåts till arbetsgrupperna att lösa sina uppgifter för att nå 
målen genom egen planering och uppfinningsrikedom. En målstyrd grupp styrs alltså av 
mål, inte av detaljbeslut och arbetsuppgifterna utförs självständigt som grupp. Många olika 
synpunkter finns på vad en målstyrd grupp är. Anzén & Levin (2004) framhåller dock att 
det finns vissa faktorer som är gemensamma: 

• Tydliga mål att arbeta efter, nedbrutna från företagets övergripande mål. 
• Arbetsuppgift med klart markerade gränser. 
• Ansvar och befogenheter att fatta beslut beträffande arbetsuppgiften. 
• Kompetens, hjälpmedel och stöd att självständigt kunna utföra arbetsuppgiften. 
• Gemensam helhetssyn och mångkunnighet för att tillsammans utföra gruppens 

uppgift. 
 

Införandet av målstyrda grupper syftar, enligt Anzén & Levin (2004) övergripande till att 
åstadkomma ett bättre resultat för företaget. Det förändrar arbetssätt och ledarskap. 
Införandet av målstyrda grupper innebär, enligt författarna att grupperna tar på sig mer av 
det dagliga, kortsiktiga arbetet och till viss del utvecklingen av verksamheten.  
 
 
2.4.1 Gruppstorlek 
 
Svedberg (1997) framhåller att något som skiljer grupper åt är storleken. I en stor grupp blir 
människorna mer anonyma och den enskildes ansvar blir mindre uppenbart. En stor grupp 
kan även medföra att inflytande och personligt engagemang har benägenhet att minska. 
Beträffande feedback så finns det större möjlighet att få det i en liten grupp, framhåller 
Svedberg (1997). Det finns tid och möjlighet att diskutera och fråga, alla får möjlighet att 
uttrycka sig. Ju större grupp desto mer ökar det fysiska avståndet mellan 
gruppmedlemmarna. Kommunikationen påverkas så att den blir mer opersonlig, mekanisk 
och talarfördelningen blir ojämnare, rutiner och beslut måste formaliseras, säger Svedberg 
(1997).  
 
En liten grupp kan, enligt Svedberg (1997) däremot vara mer flexibel i sin struktur och 
mindre formell. En liten grupp har även möjlighet till starkare relationsorientering medan 
en stor grupp ofta blir uppgiftsorienterad. Att verka i en stor grupp kan vara svårt och 
problematiskt för många människor. En del blir passiva och tystnar, medan andra blir 
aktiva, tar stor plats och talar mycket. Enligt Svedberg (1997) kan en grupps effektivitet ha 
många orsaker, men om man definierar en grupps effektivitet som att gruppen snabbt når 
fram till en riktig lösning på en given uppgift, så ligger den optimala gruppstorleken på 
under tio personer.  
 
Om företaget har skiftgående personal kan det vara svårt att genomföra en bra 
gruppindelning. Det som fungerar bäst är enligt, Anzén & Levin (2004) att varje skiftlag 
ingår i en grupp, men att skiftlagen har kontakt med varandra genom regelbundna möten. I 
sådana konstellationer där varje skiftlag är en grupp bör alla inom samma 
produktionsavsnitt ha samma gemensamma produktionsrelaterade mål, eftersom att det är 
viktigt att skiftlagen inte motarbetar varandra för att själva uppnå de egna målen. Har 
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skiftlagen inte gemensamma mål kan det, enligt Anzén & Levin (2004) leda till att de 
skyller på varandra istället för att arbeta tillsammans.  
 
 
2.4.2 Den målstyrda gruppens uppgifter och ansvar 
 
Anzén & Levin (2004) framhåller att de nya arbetsuppgifterna som tillskrivs gruppen vid 
införande av målstyrda grupper är uppgifter med tillhörande ansvar och befogenheter som 
finns inom gruppens område men som inte tidigare utförts av gruppen, utan av till exempel 
stödfunktioner eller chefer. Intentionen med att tillföra nya arbetsuppgifter med ett 
tillhörande ansvar och befogenheter till grupperna är enligt Anzén & Levin (2004) att det 
ska leda till ett effektivare och bättre arbete, i och med att det förhoppningsvis ska ge 
variation, utvecklingsmöjligheter, bättre förståelse för helheten, kortare och effektivare 
beslutsvägar, delaktighet och engagemang. Medarbetarna får möjlighet att styra och 
påverka hela sitt arbete. Det nya ansvaret beträffande nya arbetsuppgifter som tillförts 
gruppen, ska leda till att gruppen tar beslut och därigenom större ansvar för sitt arbete. 
Anzén & Levin (2004) säger att detta ansvar måste fördelas på flera i gruppen för att alla 
ska känna sig delaktiga. 
 
 
2.4.3 Sammanfattning av teorier om målstyrda grupper 
 
Anzén och Levin (2004) beskriver att målstyrda grupper innebär att ledningen i samråd 
med medarbetarna sätter mål. En målstyrd grupp styrs alltså av mål, inte av detaljbeslut och 
arbetsuppgifterna utförs självständigt som grupp. Intentionen med att tillföra nya 
arbetsuppgifter med ett tillhörande ansvar och befogenheter till grupperna är enligt Anzén 
och Levin (2004), att det ska leda till ett effektivare och bättre arbete, i och med att det 
förhoppningsvis ska ge variation, utvecklingsmöjligheter, bättre förståelse för helheten, 
kortare och effektivare beslutsvägar, delaktighet och engagemang. Svedberg (1997) 
framhåller att något som skiljer grupper åt är storleken. I en stor grupp blir människorna 
mer anonyma och den enskildes ansvar blir mindre uppenbart. Om företaget har 
skiftgående personal kan det vara svårt att genomföra en bra gruppindelning. Det som 
fungerar bäst är enligt, Anzén och Levin (2004) att varje skiftlag ingår i en grupp. 
 

2.5 Att arbeta mot mål 
 
Berggren (2003) definierar vision och mål; ”En vision är en banbrytande mental bild av en 
önskad framtid”. ”Ett mål är en mental föreställning om vad man konkret vill uppnå inom 
en given tidsram.” En vision och en uppsättning mål är något som alla verksamheter 
behöver.  
 
 
2.5.1 Målsättningsteorin 
 
Steers & Black (1994) beskriver målsättningsteorin som är utformad av Edwin A. Locke 
och Gary P. Latham. Målsättningsteorin beskriver sambandet mellan mål och motivation i 
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organisationen. Författarna menar, att det är utformningen av mål som kan motivera 
medarbetarna. Målsättning påverkar motivationen på fyra olika sätt, se figur 2.3 nedan: 
 

1) Fokusera på en uppgift 
eller ett objekt 

2) Ökad ansträngning 
3) Uppmuntra uppgifts- 

uthålligheten 
4) Uppmuntra medarbetare att 

utveckla nya strategier 

Målsättning 
leder  

….. resulterar i 
ökad prestation 
av 
arbetsuppgiften 

till ……

 
Figur 2.3. Sambandet mellan målsättning och prestation 
 
Källa:  Steers, R. M. & Black, S. J. (1994). Organizational Behavior (5th ed.) s.175. New York: Harper Collins 
College Publishers.  
 
1) Första steget att ställa upp mål innebär, enligt denna teori att medarbetare sätter fokus 

på en speciell uppgift eller objekt. Detta mål ska sporra gruppen och på grund av 
medarbetarens ökade ansträngning leder detta ofta till ökad prestation.  

2) Det andra steget mot målet innebär att man sätter regler eller ökar ansträngningen. Vi 
försöker hårdare när vi har ett mål framför oss. 

3) Nästa steg mot målet hjälper oss att fortsätta gå inför motgång; man ökar uthålligheten 
på en uppgift. Om vi har ett mål framför oss står det som en fortsatt påminnelse av var 
vi är på väg och hur viktigt målets resultat är.  

4) Det slutliga steget mot målet - om det accepteras - uppmuntrar människor att titta efter 
vägar som uppmuntrar dem. Man blir mer kreativ om man försöker utveckla nya 
strategier och gör planer för att nå det utsatta målet. Steers & Black (1994), säger att om 
vi verkligen vill nå ett mål så måste vi spendera tid på att ta reda på vägar som kan ta 
oss till målet. Denna målsättningsprocess i organisationer hjälper på många sätt 
människan att satsa på arbetsuppgifter. 

 
Steers & Black (1994) säger att det inte får vara för liten utmaning att nå målet för då 
motiveras inte människan av uppgiften, men den får heller inte vara för svår för då känner 
människan att det är för svårt och uppnå och motiveras inte att nå målet. Målsättningsteorin 
hävdar enligt Steers & Black (1994) att prestationen ökar om det är konkreta mål, mål med 
tidsfrist, mål som kan uppfattas som utmanande och vid utveckling genom feedback.  
 
 
2.5.2 Mål – en utmaning! 
 
Visionen ska enligt Berggren m.fl. (2003) hjälpa medlemmarna i organisationen att se den 
önskade framtida bilden, medan målet ska ge besked om vad som ska uppnås, åt vilket håll 
och med vilken hastighet man ska styra. Svensson (1997) säger att människan behöver 
något att jämföra med, för att kunna avgöra om det gått bra eller dåligt, för att kunna känna 
tillfredsställelse att ha lyckats. Vidare framhåller författaren att ett tydligt, konkret och 
realistiskt mål medför en utmaning.  
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Mål leder till bättre arbetsprestationer och högre arbetsmotivation, enligt Schou (1991). Att 
arbeta med mål ställer tämligen sofistikerade krav på den enskilde individen och på 
gruppen, samtidigt som det öppnar för nya möjligheter att påverka arbetsinnehållet. 
Författaren framhåller därför att målen måste vara utformade på ett speciellt sätt för att 
denna effekt ska uppstå: 
 
• Konkreta: Målen bör så tydligt som möjlig uttrycka det som ska uppnås och hur lång 

tid detta får ta.  
• Mätbara: Målen bör vara konstruerade så att det lätt går att mäta om målen har 

uppnåtts eller inte. 
• Tillräckligt höga: Målen ska vara lockande, entusiasmerande och uppmuntra till ökad 

ansträngning, till att bättre utnyttja var och ens förmåga. 
• Realistiska: Målen ska vara möjliga att uppnå under den tid som angetts med de 

resurser som finns att disponera. 
• Accepterade: För att uppnå en hög acceptans för målen så måste medarbetarna själva 

ges möjlighet att påverka formuleringen av dessa. 
• Ha samband med belöning: Den ökade prestationen måste generera någon slags 

belöning efter det att målen uppnåtts.  
 
Enligt Svensson (1997) behövs mål för att arbetsgrupperna självständigt ska kunna utforma 
och ta ansvar för sitt arbete och för att veta vad som förväntas av dem. Gruppens mål ska 
sedan fungera som styrmedel. Utan en fungerande målstyrning finns risk att gruppen själv 
skapar egna mål som i värsta fall strider mot företagets övergripande mål. Det finns då risk 
att ledningen i sin tur går in och detaljstyr arbetsgruppen, säger Svensson (1997). Det krävs 
följaktligen en balans mellan ledningen och arbetsgruppen för att uppnå önskat resultat. 
Målen måste därför sättas på gruppnivå, vara tydliga och enkla att förstå och följa upp om 
de ska skapa engagemang och fungera som styrmedel. Det är dock inte alltid lätt att få 
grupperna att sätta egna mål. Svensson (1997) betonar vikten av information och förståelse 
för de övergripande företags- och avdelningsmålen och hur gruppen bidrar till 
måluppfyllelsen. Det är ibland bättre att på gruppnivå sätta nya typer av mål som ska bidra 
till de mer övergripande målen. 
 
 
2.5.3 Måluppföljning 
 
Det ingår många olika komponenter vid bedömning av en verksamhet, men med ett antal 
indikatorer av synnerligen stor betydelse kan mätningen göras mer hanterbar. Svensson 
(1997) säger att vissa faktorer är konkreta och lätta att mäta, till exempel mängd och 
storlek, medan andra faktorer är betydligt svårare att mäta, till exempel bemötande, 
arbetsmiljö, tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och inflytande. Svensson (1997) betonar att 
vid val av metod för att mäta grad av måluppfyllelse bör man först ställa sig frågan varför 
denna uppföljning ska genomföras och vad materialet ska användas till. Viktiga kriterier 
vid val av metod är att se på relevansen, nyttan, mätbarheten och kostnaden och utifrån 
dessa faktorer välja metod för mätningen. Svensson (1997) framhåller att det är lätt att falla 
i fällan och mäta det som är lätt att mäta istället för det som är viktigt att mäta.  
 
Enligt Svensson (1997), kan uppföljning och utvärdering användas bland annat för att 
kontrollera graden av måluppfyllelse, för att ge feedback till dem som utfört jobbet, för att 
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redovisa vad pengarna har använts till, till underlag för fortsatt planering och nya mål 
omprioriteringar och för att utveckla arbetsmetoderna. Författaren säger, att mätningarna 
leder till en högre grad av måluppfyllelse och en effektivare verksamhet, men då under 
förutsättning att rätt saker mäts i organisationen. 
 
 
2.5.4 Sammanfattning av teorier om att arbeta mot mål  
 
De företag som idag förespråkar en decentralisering av verksamheten eftersträvar, enligt 
Svensson (1997) en engagerad medarbetare som självständigt fattar förnuftiga beslut. Det 
går inte med regel- och orderstyrning, men kan däremot fungera med målstyrning. Locke 
och Latham säger i sin målsättningsteori att det är utformningen av mål som leder till att 
medarbetare blir motiverade. Svensson (1997) framhåller att människan behöver något att 
jämföra med, för att kunna avgöra om det gått bra eller dåligt, för att kunna känna 
tillfredsställelse av att ha lyckats. Det är däremot svårt att sätta mål och bryta ner dem så att 
de blir användbara för styrning. Svensson (1997) menar att effektiva mätsystem därför 
måste skapas för att få veta hur det går. Mätningarna ska leda till en högre grad av 
måluppfyllelse och en effektivare verksamhet, men då är förutsättningen att rätt saker mäts 
i organisationen. 
 

2.6 Att leda en målstyrd grupp 
 
I och med att de målstyrda grupperna styrs av mål och inte av direktorder så krävs ett annat 
slag av ledarskap än tidigare, säger Anzén & Levin (2004). Rollen som närmaste chef blir 
mer en ”coach”, det vill säga ger stöd och råd, och ska vara av övergripande karaktär och 
inneha arbetsområden som rör personalfrågor, kommunikation med andra avdelningar, 
rekrytering och löner. Chefens uppgift blir att skapa ett gott samarbetsklimat i gruppen där 
alla tar ansvar och där gruppen lär sig att själva fatta beslut och lösa sina egna konflikter. 
Enligt Anzén & Levin (2004), är det inte chefen som ska gå in och lösa problem utan 
vägleda gruppen så att den själv lär sig att lösa problem. 
 
Anzén & Levin (2004) framhåller att det krävs system och strukturer som gynnar samarbete 
och ger gruppen möjlighet att utvecklas om det ska kunna fungera. Gruppen måste få 
tillgång till relevant information och ledaren måste kunna delegera beslutskompetens så att 
gruppen har befogenhet att fatta beslut. Det krävs också att gruppen tilldelas nödvändiga 
resurser och stöd om de ska kunna lösa uppgiften, säger Anzén & Levin (2004). Chefen i en 
organisation med arbetsformen målstyrda grupper, får en roll som innebär att skydda 
grupperna mot stötar och kritik utifrån samtidigt som gruppernas gränser ska öppnas mot 
omgivningen så att det frambringas ett bra arbetsklimat och en skapande utvecklingsmiljö 
tvärs över grupper och funktioner. Chefen ska införskaffa och fördela de nödvändiga 
resurserna som grupperna behöver. Enligt Anzén & Levin (2004) ska chefen även 
säkerställa att resurserna nyttjas optimalt så att grupperna kan åstadkomma de tilltänkta 
resultaten.  
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2.6.1 McGregors Teori X och Teori Y 
 
Ledarnas människosyn har enligt Bolman och Deal (1997) stor påverkan på utövandet av 
ledarskapet, men även organisationskulturen formas till stor del av den syn på människan 
som råder bland ledarna. Douglas McGregor presenterade år 1960 två antaganden som han 
kallade Teori X och Teori Y. Det grundläggande antagandet som teorin vilar på är att 
ledaren agerar mot sina underställda utifrån de förväntningar han/hon har på dem. Dessa 
antaganden och förväntningar kan utgå från fördomar och erfarenheter, vilka förstärks allt 
eftersom gruppen och ledaren interagerar. Medarbetarnas reaktion kommer i sin tur att 
påverkas av ledarens beteende.  
 
Enligt Teori X utgår ledaren från uppfattningen att människan är av naturen lat och 
anstränger sig så lite som möjligt, saknar ambitioner, undviker ansvar och föredrar att bli 
styrd, varken kan eller vill utvecklas, är självupptagen och likgiltig för organisationens mål. 
Om ledaren antar att Teori X är riktig blir följden sannolikt den att ledaren då antar en 
auktoritär ledarstil. Ledarskapet utgår då ifrån att försöka övertyga, straffa, ge direktiv samt 
försöka locka medarbetarna med yttre incitament för att de ska prestera. Detta menar 
McGregor i förlängningen kommer att leda till lägre produktivitet, motsättningar och 
avsiktlig skadegörelse. (Schein, 1994) 
 
Enligt Teori Y utgår ledaren däremot från uppfattningen att människor är självmotiverande, 
självkontrollerande, initiativrika och kreativa människor, kapabla och villiga att ta ansvar.  
McGregor ansåg att antagandena enligt teori Y var mer effektivt på lång sikt eftersom 
ledaren då hade ett större förtroende för medarbetarna och därför kunde erbjuda dem mer 
frihet, delaktighet och ansvar för att stimulera arbetsmotivationen hos medarbetarna. Detta 
menade han skulle kunna ge förutsättningar för en hög produktivitet. (Schein, 1994) 
 
 
2.6.2 Sammanfattning av ledarskapet i målstyrda grupper 
 
Anzén & Levin (2004) betonar att ledningen av en målstyrd grupp kräver ett annat 
ledarskap i och med att dessa styrs av mål och inte av direktorder. Chefen ”nya” roll blir 
istället att ge medarbetarna råd och stöd och verka för ett gott samarbetsklimat i gruppen.  
Schein (1994) framför att McGregor i sin teori X och Y betonar vikten av att ledaren måste 
ha förtroende för medarbetarna för att kunna erbjuda en arbetsplats med ökad frihet, 
delaktighet och ansvar, vilket i sin tur stimulerar motivationen. 
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3 METOD 
I detta kapitel tydliggör vi hur vi gått tillväga med vårt uppsatsarbete, vilka grundläggande 
metoder och arbetssätt uppsatsen bygger på. Vi redogör även för hur resultaten framtagits 
samt vilka olika problem som uppkommit och vilka åtgärder vi vidtagit för att bemöta 
dessa. Kapitlet avslutas med en diskussion om validitet och reliabilitet. Där återges också 
delvis vad vi gjort för att förbättra dessa. 
 

3.1 Vetenskapsteoretisk positionering  
 
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2003) är metoden den del i forskningen som syftar 
till att förklara den systematiska processen av att samla in, registrera och analysera data för 
att komma fram till ny kunskap. Vetenskap handlar om att skapa förståelse och kunskap om 
verkligheten. Genom att göra antaganden om hur verkligheten ser ut kan man skapa olika 
synsätt för att beskriva verkligheten. Det är dessa synätt som, enligt Saunders m.fl. (2003) 
sedan beskriver hur metoden för undersökningen utformats. 
 
 
3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
 
Vi valde kvalitativ ansats eftersom att vi ville erhålla en djupare kunskap inom ett specifikt 
område. Syftet var att få en helhetsbild och att skapa en ökad förståelse för problemet. 
Undersökningen genomfördes genom att samla in, analysera och tolka data. Kvalitativ 
metod innebär enligt Saunders, m.fl. (2003) liten strukturering och är därför lämplig vid 
undersökning av beskrivande karaktär. Vi har även använt oss av en kvantitativ ansats, 
vilket enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) är en mer formaliserad och 
strukturerad metod. Kvantitativ information presenteras med hjälp av siffror där 
tyngdpunkten läggs vid att mäta omfattningen av tankar, attityder och händelser, istället för 
att beskriva dem, säger Merriam (1994). Enligt Saunders m.fl. (2003) kännetecknas 
upplägg och planering av att undersökaren har ett större avstånd till informationskällan 
samt god förståelse för vilka svar som kan tänkas vara möjliga att finna.  
 
 
3.1.2  Deduktivt arbetssätt 
 
Vi har använt oss av ett deduktivt arbetssätt, vilket enligt Merriam (1994) bygger på att 
man utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Detta för att 
understödja kunskaperna och ge bakgrund till ämnesområdet inför intervjuer och 
enkätformulering. Resultatet från den empiriska undersökningen ställdes mot teorierna och 
analyserades. Vi har sedan försökt att svara på våra forskningsfrågor och dragit egna 
slutsatser utifrån det material vi haft till vårt förfogande. 
  

3.2 Litteraturstudie 
 
Vi inledde informationsinsamlingen med litteraturstudier i syfte att teoretiskt fördjupa oss 
inom det aktuella området. Den teori vi använde oss av hämtades från böcker, 
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vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom ännesområdet. Vi sökte materialet i olika 
sökdatabaser för böcker och tidsskriftsartiklar på Internet: Lucia, Libris, Ebsco och 
Emerald. Vi sökte även genom sökmotorer som Google, Evreka och Altavista. Sökorden 
som vi valde att använda var; målstyrda grupper, team, självstyrande grupper, motivation 
och arbetstillfredsställelse. För att begränsa sökningarna något så genomförde vi så kallade 
”boolska” sökningar, vilket innebär att vi genomförde sökningar av orden enskilt, i 
kombination eller med sökordens engelska motsvarighet. Genom litteraturstudien kunde vi 
skapa en förståelse för området vi avsåg att studera och utifrån den byggde vi upp vår 
referensram. 
 

3.3 Undersökningsmetod  
 
Vi har genomfört en undersökning där vi har studerat ett specifikt företag i dagsläget, en så 
kallad nulägesanalys. Vi ville skapa en helhetsbild av hur ett företags arbetsform ser ut, det 
vill säga arbete i målstyrda grupper. Denna studie sker inte med syfte att dra några 
generella slutsatser, utan sker utifrån ett analytiskt syfte. Vi har genom intervjuer försökt 
samla så djup information som möjligt genom att undersöka ett större antal variabler i detalj 
på ett mindre antal individer. Vi har dock även inslag av kvantitativ studie då vi genomfört 
en enkätundersökning för att undersöka hur medarbetarnas motivation och 
arbetstillfredsställelse påverkas av arbete i målstyrda grupper. 
 

3.4 Val av företag och respondenter 
 
Iden till denna uppsats växte fram då vi fick vetskap om att Kappa Kraftliner i Piteå delvis 
infört målstyrda grupper inom produktionen. För att få veta mer om detta tog vi kontakt 
med personalchefen Eva Lidén. Hon i sin tur hänvisade oss vidare till produktionschefen 
Per Swärd, eftersom hon bedömde att han var bättre lämpad att svara på våra frågor i 
ämnet. Via telefon tog vi då kontakt med Swärd och berättade om vår uppsats och syftet 
med den. Vi upplevde ett visst intresse från Swärd så vi undrade om han var intresserad att 
ställa upp på en intervju, vilket han gick med på. Av Swärd fick vi namnet på en av dem 
som varit med från starten av införandet av målstyrda grupper, projektledaren Christer 
Norberg. Swärd menade att Norberg hade kunskaper och erfarenheter som kunde vara 
intressanta för oss att ta del av. 
 
Enligt Saunders m.fl. (2003) är urvalet av undersökningspersoner i kvalitativa metoder en 
avgörande del av undersökningen. Om fel personer intervjuas kan detta leda till att 
undersökningen blir värdelös i relation till den utgångspunkt som fanns från början av 
undersökningen. Genom att använda intervjupersoner som på goda grunder antas ha rikligt 
med kunskap om de företeelser som undersöks leder det till att informationsvärdet ökar 
enligt Saunders m.fl. (2003). Anledningen till vårt val av intervjupersoner var att Per Swärd 
i egenskap av produktionschef, var en av initiativtagarna till införandet av målstyrda 
grupper och att Christer Norberg som projektledare haft en betydande roll vid 
implementeringen av de målstyrda grupperna. Intervjupersonerna har, som vi upplever det, 
stor kunskap i ämnet och vi anser därför att vi har ett starkt informationsvärde i vår uppsats.  
 



3 METOD 

20  

3.5 Datainsamling  
 
Datainsamling genom empiriska studier benämns primär- och sekundärkällor beroende på 
vilken typ av data som bearbetas. Sekundärdata är enligt Saunders, m.fl. (2003) data som 
redan finns nedskrivet i annat syfte. Att använda teori är ofta en viktig del av forskningen i 
och med att den teoretiska inriktningen formar undersökningens utförande. Vidare 
framhåller Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) att teorin ger mening åt den insamlade 
informationen och att den sammanfattar kunskap och ger en generell förklaring till det som 
undersöks. För att vi skulle få kunskap och en överblick över företaget erhöll vi material i 
form av broschyrer och annat informationsunderlag. Vi har också hämtat en del information 
från företagets hemsida.  
 
Primärdata däremot är information som forskaren själv samlar in för ett bestämt ändamål på 
det sätt som anses lämpligas för situationen, säger Saunders, m.fl. (2003). Merriam (1994) 
beskriver primärdata som information som kommer direkt från en källa, till exempel genom 
intervjuer och enkätundersökning. Vi har använt både sekundär och primär data. Vi 
använde oss till en början av sekundärdata i form av allt teoretiskt material vi samlat in och 
vid ett senare skede av undersökningen övergick vi till användande av primärdata i form av 
intervjuer och enkätundersökning. 
 
 
3.5.1 Intervju 
 
Med utgångspunkt i den litteraturstudie vi utförde formulerade vi en intervjuguide som vi 
använde vid intervjuerna. Vid intervjun med Per Swärd fick vi en bra inblick i företaget och 
kunskap om hur företagets målstyrda grupper är utformade. Vi har även genomfört en 
intervju med projektledaren, Christer Norberg som haft en betydande roll vid 
implementeringen av dessa målstyrda grupper. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) 
säger att intervju har många fördelar eftersom det erbjuder stor flexibilitet i och med 
möjligheten att erhålla fördjupade och intressanta svar. Tilläggsfrågor kan ställas om något 
är oklart och antaganden som uppstår under intervjun kan prövas. Vi har baserat vår 
undersökning på noggrant utförda intervjuer, där respondenterna gavs utrymme att delge 
mycket av sina egna synpunkter och åsikter. Tilläggsfrågor ställdes hela tiden för att få 
fram rätt sorts information.  
 
 
3.5.2 Enkätundersökning 
 
Vi har även gjort en enkätundersökning bland medarbetare i produktionen som arbetar i 
målstyrda grupper, för att försöka ta reda på hur arbetstillfredsställelsen och motivationen 
ser ut bland medarbetare som arbetar i målstyrda grupper. Anledningen till att vi valde att 
genomföra en enkätundersökning var att enkäter enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(1997) kan spridas till många människor utan att detta medför så stora kostnader. 
Nackdelen som författarna ser med denna datainsamlingsmetod är att det är svårt att ställa 
följdfrågor och mer komplicerade frågor. Vi ansåg emellertid att vi hade för lite tid till vårt 
förfogande för att kunna genomföra personliga intervjuer även med medarbetarna. 
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Enkäten som delades ut var indelad i fyra delar. Första delen handlar om drivkrafter, andra 
delen om arbetstillfredsställelse, tredje delen om arbetets egenskaper/arbetsförhållanden 
och sista delen handlar om motivation. Enkäten delades ut till 29 medarbetare på två 
produktionsavsnitt inom pappers- och massabruket. De två produktionsavsnitten som 
deltog i undersökningen var kokeriet och pappersmaskin 2, varav flertalet av 
respondenterna är hemmahörande i det senare. Projektledaren, Christer Norberg visade oss 
runt i fabriken och var till stor hjälp vid genomförandet av enkätundersökningen. Vi 
genomförde den inledningsvis under en förmiddag, men vid detta tillfälle ansåg vi att vi 
fick för få svar och stannade till skiftbyte för att få svar på fler enkäter. Materialet 
sammanställde vi sedan i Excel för att få en tydlig redovisning av resultatet. 
 

3.6 Problem  
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) framhåller att det finns olika slags brister som kan 
påverka undersökningens kvalitet, vid enkätundersökningar och intervjuer. Vidare menar 
författarna att överföring av teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller till 
empiriska observationer och föreställningar är ett besvärligt problem i allt utredningsarbete. 
I den kvalitativa undersökningen finns problem som till exempel att garantera 
intersubjektivitet, det vill säga att en utomstående person ska kunna förestå hur man med en 
viss metod kunnat samla in och sammanfatta vissa data. Detta gäller både vid insamling 
och sammanfattning av data. För att skapa acceptabel intersubjektivitet bör forskaren noga 
beskriva det teoretiska perspektivet och den relevanta delen av data, eftersom att metoden 
ska presenteras på ett sådant sätt att en annan forskare ska kunna repetera undersökningen. I 
den kvantitativa undersökningen finns problem som till exempel validitet, vilket innebär att 
forskaren verkligen mäter det som avses att mäta. Det viktiga är att veta vad det angivna 
måttet står för och vara konsekvent i användandet av det, betonar Saunders, m.fl. (2003).  
 
Reliabilitet handlar, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997), om i vilken omfattning 
resultat kan upprepas. Reliabilitet är ett problemartat begrepp inom samhällsforskningen i 
och med att människors beteende ständigt förändras och därmed aldrig är statiskt. 
Författarna menar därför att reliabiliteten avgörs av hur mätningarna utförs och hur 
noggrant informationen bearbetas. Det är svårt att undvika att misstag sker under insamling 
och bearbetning. De felkällor som kan påverka är bristande objektivitet till 
intervjupersonerna och felaktig tolkning av det insamlade materialet. Forskarens uppgift är 
att reducera misstagen och göra dem så små som möjligt för att sedan hypotetiskt prova de 
påstående som ingick i de uppställda frågeställningarna. Andra problem kan vara 
representativitet i urvalet samt kontroll av oväsentliga variabler, säger Saunders, m.fl. 
(2003). 
 
Vid denna typ av undersökning finns en viss risk för den så kallade intervjueffekten som 
innebär att intervjuaren och respondenten påverkar varandra. Vid konstruktion av frågor har 
därför stor vikt lagts på att utforma frågorna så att missuppfattningar eller påverkan på den 
svarande ska vara minimalt. Vi övervägde att delge respondenterna intervjuguiden i förväg 
så att denne skulle ha tid på sig att fundera kring frågorna. Men enligt Saunders m.fl. 
(2003) finns det då en risk att det uppstår bias, vilket kort innebär att svaren blir mindre 
spontana och att respondenten svar påverkas om denne rådfrågar andra. Vidare kan svaren 
komma att färgas av vad respondenten förväntas svara och vad som det är önskvärt att 
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denne ska svara. Av den anledningen beslutade vi oss för att inte ge respondenterna 
möjlighet att ta del frågorna innan intervjutillfället. 
 
För att höja trovärdigheten i vår uppsats har vi kritiskt granskat vårt material från 
intervjuerna, genom att materialet bearbetas enskilt i ett första steg. Här markerade vi det 
som var relevant för frågeställningarna, för att sedan bearbeta materialet ytterligare eller 
förkasta det. Vi har utnyttjat fördelen av att vara två vid sammanställningen för att kunna 
diskutera personliga uppfattningar av intervjuerna och för att minimera risken av 
missuppfattningar. Vi har även haft möjlighet att återkomma via telefon eller mail för att 
komplettera eventuella ”luckor” i materialet. 
 
Enkätundersökningen genomfördes på 29 av 150 medarbetare, det vill säga cirka 19 
procent av det totala antalet medarbetare i de målstyrda grupperna, vilket vi bedömer som 
en relativt låg representativitet. Vi kan därför inte dra några generella slutsatser utifrån 
resultatet av enkätundersökningen och vår undersökning grundar sig således på de 29 
medarbetare som medverkade. Undersökningen som genomfördes med enkäter 
sammanställdes sedan i Excel för att få en tydlig redovisning av resultatet. Dessa har sedan 
analyserats och redovisas i kapitel fyra och i bilaga B. När det gäller intersubjektiviteten 
anser vi att vi uppfyllt kriterierna så bra vi kunnat. Vi har noga beskrivit det teoretiska 
perspektivet och tydligt skrivit ned resultatet från intervjuerna och enkätundersökningen.  
 
Innan enkäten delades ut till medarbetarna på det studerade företaget testades den på två 
försökspersoner. Anledningen till detta var att vi ville undvika att missuppfattningar skulle 
uppstå i ett senare skede. Försökspersonerna ansåg emellertid att enkäten var otydlig och 
invecklad varför vi genomförde en omfattande revidering. Vi tog bort och formulerade om 
en del frågor och bytte även ut svarsalternativen. Enkäten bestod efter denna revidering av 
fyra delar med sammanlagt 74 frågor/påståenden. Då det vid det här laget hade passerat en 
del tid, hade vi inte möjlighet att än en gång testa enkäten.  
 
I samband med genomförandet av enkäten upplevde vi att den hade en del brister. Enkäten 
var tämligen omfattande och eftersom medarbetarna fyllde i den på deras ordinarie raster 
kan det ha föranlett att vissa valde att inte svara på den för att inte gå miste om sin rast eller 
att de efter halva enkäten ledsnat på att fylla i den och därefter endast slumpmässigt fyllt i 
resterande frågor. Ovanstående kan ha orsakat att färre personer valt att svara på enkäten 
och att delar av denna har en sämre kvalitet. Trots vissa brister anser vi ändock att 
tillförlitligheten är tämligen hög och enkätundersökningen har bidragit till att hjälpa oss 
uppnå vårt syfte med uppsatsen. 
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4 EMPIRI 
Detta kapitel omfattar en nulägesanalys av Kappa Packaging i Piteå. Bakgrunden till 
denna bygger på intervjuer med representanter från företaget. Kapitlet inleds med en kort 
beskrivning av företagets verksamhet. Sedan ges en beskrivning av hur de målstyrda 
grupperna har införts, utformats och fungerar. Slutligen redovisar vi de resultat vi fått fram 
från vår enkätundersökning.  
 

4.1 Företagspresentation av Kappa Kraftliner 
 
Kappa Kraftliner i Piteå ingår i Kappa Packaging som är ett av Europas största företag 
inom produktion, utveckling och försäljning av wellpappråvara, solid kartong och annan 
specialkartong. Kappa Packaging är ett holländskt bolag som ägs av dess ledningsgrupp 
samt av riskkapitalbolagen Siavon och Sinvera. Kappa Packaging har mer än 120 enheter 
spridda över hela Europa med cirka 17 000 anställda och en omsättning på 30 miljarder 
svenska kronor.   
 
Fabriken i Piteå byggdes mellan 1959 och 1962 och är en av Piteås största arbetsplatser 
med cirka 620 anställda. Av dessa är cirka 420 kollektivanställda och cirka 200 är 
tjänstemän. Det finns kapacitet i fabriken att tillverka 700 000 ton kraftliner. Kraftliner är 
ett papper som används för tillverkning av högklassig wellpapp. Råvaran som används 
utgörs av barr- och lövmassaved samt barrvedsflis från sågverk. Företaget använder sig av 
två pappersmaskiner vid tillverkningen av den bruna och den ytvita kraftlinern och det som 
tillverkas transporteras sedan med tåg eller båt ut till företagets kunder i Skandinavien och 
övriga Europa.  
 

4.2 Målstyrda grupper ur ett ledningsperspektiv 
 
Följande är ett resultat av intervjuerna med Per Swärd, produktionschef och Christer 
Norberg, projektledare på Kappa Kraftliner i Piteå. 
 
 
4.2.1 Varför en förändring av arbetsorganisationen? 
 
Produktionschef, Per Swärd på Kappa Kraftliner fick för tre år sedan i uppdrag att integrera 
drift och underhåll inom produktionen i fabriken i Piteå. Syftet med denna förändring var 
att försöka effektivisera verksamheten och få företaget att bli mer konkurrenskraftigt. 
Swärd initierade då en omorganisering av det sätt arbetet bedrevs på. För att öka 
medarbetarnas engagemang och motivation infördes målstyrda grupper bland de 
kollektivanställda och därigenom beräknades att ett förbättrat resultatet för företaget skulle 
kunna uppnås. De positiva effekter som gruppsamarbetet medför fortplantar sig även ut i 
andra delar av organisationen. Detta eftersom arbetet i grupperna medför ökad delaktighet 
och ansvar. Följden av detta blir att medarbetarna ställer andra, högre krav på sig själva och 
på andra individer inom organisationen. Anledningen till detta är att arbetet i de målstyrda 
grupperna och graden av måluppfyllelse till stor del är beroende av hur andra individer och 
grupper utför sina arbetsuppgifter.  
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4.2.2 Förändringsmotstånd 
 
Inledningsvis uppstod det en ganska bred skepsis från medarbetarna, eftersom många inte 
trodde att införandet av målstyrda grupper skulle medföra någon nämnvärd skillnad. Det 
motstånd och den ovilja som uppstod vid införandet av de målstyrda grupperna beror bland 
annat på att många kände osäkerhet och/eller rädsla inför det okända, eftersom 
omorganisationen skulle innebär att de skulle lämna det välbekanta, bekväma och 
förutsägbara. För att komma till rätta med detta anordnade företaget, initialt i 
förändringsprocessen, en tvådagarsutbildning där bland annat moment som 
grupputveckling och personlighetstester ingick. Det största motståndet upplevdes i 
samband med just dessa personlighetstester. Syftet med dessa var att uppnå självinsikt, en 
åtgärd som dock visade sig vara högst kontroversiell. Efterhand när medarbetarna själva 
såg de positiva effekterna av arbetet i de målstyrda grupperna har förändringen kommit att 
sälja sig själv. Det första produktionsavsnittet som organiserades som målstyrd grupp fick 
utmanande mål att arbeta mot och redan inom sex månader fungerade denna grupp bra. 
 
 
4.2.3 Målstyrda grupper 
 
Det finns åtta olika produktionsavsnitt på Kappa Kraftliner där det sker olika processer för 
framställande av wellpappråvara, solid kartong och annan specialkartong. Dessa är; 
kokeriet; renseriet; massabruket; energiåtervinning; pappersmaskin 1 (PM1); 
pappersmaskin 2 (PM2); rullhantering och returfiber. Det är tänkt att alla dessa enheter ska 
bilda egna målstyrda grupper. I dagsläget är det emellertid endast fem av dessa åtta enheter 
som organiserat arbetet i målstyrda grupper. Dessa är renseriet, massabruket, PM2, 
returfiber och kokeriet. Inom en snar framtid ska även de andra enheterna integreras i den 
nya arbetsorganisationen. 
 
De målstyrda grupperna på Kappa Kraftliner består av mellan 10-60 personer. Det är dock 
vanligast att grupperna består av 20-25 personer. Gruppmedlemmarna måste kunna hjälpa 
till på andra enheter än just den enhet hans/hennes målstyrda grupp tillhör. Detta gäller till 
exempel medarbetare från underhållsenheten. Gruppens sammansättning, yrkeskategorier 
och antal, beror på inom vilket produktionsavsnitt gruppen verkar. I grupperna ingår:  

• Driftstekniker (daglig drift) 
• Operatörer 
• Teamledare (under rekrytering) 
• Laboratorierepresentant (ej inom alla målstyrda grupper) 
• Driftsingenjör (långsiktigt perspektiv) 
• Underhållsrepresentanter (roterar mellan de målstyrda grupperna) 

 
Att arbeta i målstyrda grupper innebär att medarbetarna blir mer delaktiga i att planera och 
formulera mål för gruppens arbete. Det praktiska arbetet med att formulera mål och 
handlingsplaner samt att genomföra undersökningar och ta fram statistik sker i så kallade 
styrgrupper. I dessa styrgrupper finns flera olika yrkesgrupper representerade. Gruppen 
består av en operatör från varje skift, en mekaniker, teamledaren, en systemtekniker och 
ofta också en driftsingenjör. De personer som utses till representanter ska föra fram 
medarbetarnas åsikter vid styrgruppens möten och informera medarbetarna om vilka beslut 
som tagits och vilka diskussioner som förts.  
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Företagets övergripande mål anpassas och delges den målstyrda gruppen som bryter ner 
dessa mål till delmål och utifrån dessa sedan formulerar en handlingsplan. Den målstyrda 
gruppen ansvarar för miljö, produktion, kvalitet, kostnader och säkerhet inom sitt 
produktionsavsnitt. 
 
 
4.2.4 Ledarskapet 
 
De åtta produktionsavsnitten har en produktionsledare per skiftlag, som har hand om 
bemanning, rekrytering, rehabilitering och annat personalansvar. Produktionsledaren 
ansvarar emellertid inte för kompetensutvecklingen av medarbetarna eftersom det visat sig 
att möjlighet att utföra detta saknas. Arbetsbelastningen på dessa produktionsledare har 
visat sig vara för hög så teamledare för de olika avsnitten är under rekrytering. De ska 
arbeta dagtid och samordna verksamheten och styra de målstyrda grupperna inom 
respektive produktionsavsnitt. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att ansvara för mål, 
handlingsplan, möten, rapportering, samordning av förbättringsarbete och utveckla rutiner. 
De åtta teamledare som utses ska själva bilda en grupp för att stötta och hjälpa varandra 
samt underlätta kunskapsutbytet dem emellan.  
 
Företaget har krav på att det ska ske uppföljning av mål. Dessa uppföljningsmöten hålls en 
gång per månad och då finns en representant från varje grupp närvarande. För att 
uppmuntra medarbetarna att nå de uppsatta målen det första året utlovades en 
belöningsresa. Denna gick till en annan fabrik i koncernen där medarbetarna fick göra 
studiebesök, men även roa sig med annat. Flera av grupperna har klarat sina mål och 
således varit på sin resa. 
 
Eftersom ansvar och styrning i och med införandet av målstyrda grupper i större grad 
hamnat på samma nivå inom organisationen, upplevs det numera att ledarskapet blivit 
enklare, tydligare och mer flexibelt. 
 
 
4.2.5 Fördelar och nackdelar/problem med att arbeta i målstyrda grupper 
 
Swärd som tillhör initiativtagarna till denna förändring ser många fördelar med att arbeta i 
målstyrda grupper. Han upplever framförallt en högre grad av samordning i produktionen, 
att fel och brister uppmärksammas i ett tidigare skede och orsakar därför inte så stora 
störningar i verksamheten. Såväl kvaliteten som produktionsresultatet har förbättrats 
avsevärt sedan införandet av målstyrda grupper. Detta kan delvis hänföras till det ständiga 
förbättringsarbete som sker i grupperna. En utmaning som företaget står inför är att 
integrera förslagsverksamheten som en naturlig del i arbetsuppgifterna. 
 
”Rätt” prioriteringar av åtgärder, gör att en känsla av att saker och ting äntligen blir gjorda 
har infunnit sig i organisationen. Samarbete, ansvarsfördelning och kommunikation har 
förbättrats på olika nivåer inom organisationen, vilket gjort att de problem som eventuellt 
uppstår, i högre grad kan lösas inom gruppen. 
 
Det som kan ses som negativa effekter av att organisera arbetet på detta sätt, är att mer tid 
tas i anspråk för möten. Då det eftersträvas att medarbetarna ska få en alltmer framträdande 
roll i planeringen av arbetet kan det medföra att diskussioner för att nå konsensus drar ut på 
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tiden och därför tar tid i anspråk. En annan negativ effekt är att förändringar av olika slag 
tar tid att acceptera och införliva och därför till en början får finna sig i en del 
inkörsproblem.  
 
En risk vid förändringsarbetet, är att förändringen stannar upp eller att medarbetarna återgår 
till gamla arbetssätt och rutiner. För att om möjligt undvika detta har en av företagets 
anställda engagerats i arbetet att kvalitetssäkra processen, för att tillse att allt fungerar och 
att arbetet fortskrider som planerat. De kollektivanställda är de som är mest positiva till 
införandet av målstyrda grupper och de som ännu inte ingår i någon målstyrd grupp ser 
fram emot att få göra det. På tjänstemannasidan råder det dock delade meningar om denna 
omorganisation. En del är positiva medan andra är negativa. En del yrkesgrupper, till 
exempel tekniker, underhållsledare och driftsingenjörer har känt sig hotade i sin yrkesroll 
när medarbetarna blivit mer delaktig i planering och beslut. Swärd tror att detta grundar sig 
i oro att den arbetsinsats de själv bidrar med ska bli överflödig. Emellertid kommer inga 
uppsägningar att ske på grund av denna omorganisation.   
 
Företaget saknar statistik på sjukfrånvaro och personalomsättning, men Norberg framhåller 
att personalomsättningen är mycket låg och att den i princip bara omfattar naturliga 
avgångar, men han uppger vidare att det skulle vara intressant att se om införandet av 
målstyrda grupper påverkat sjukfrånvaron. 
 
Lönerna ser i dagsläget likadana ut som innan införandet av de målstyrda grupperna. Detta 
är emellertid något som på sikt kan komma att ses över eftersom arbetet i de målstyrda 
grupperna inneburit mer ansvar och befogenheter för medarbetarna. I dagsläget är dock en 
förändring av lönesystemet inte aktuellt.  
 
 
4.2.6 Framtiden 
 
På frågan om det är något Swärd har för avsikt att eventuellt göra annorlunda nu när 
resterande produktionsavsnitt ska organiseras i målstyrda grupper, svarar han att tidigare 
erfarenheter har visat att frågor och förändringar av denna karaktär inte kan forceras fram 
utan att det måste få ta tid. Han understryker även vikten av att planera och förankra 
förändringen inom organisationen, samt att tänka igenom roller och ansvar omsorgsfullt för 
att sedan kunna kommunicera ut det på ett tydligt sätt. Swärd, avslutar med att betona 
vikten av att medarbetarna känner sig motiverade och engagerade i sitt arbete och att de 
upplever att de har ledningens förtroende. Dessa målstyrda grupper kan bidra till detta 
genom att de erbjuder delaktighet i och ansvar för arbetsprocessen och formuleringen av de 
mål som gruppen ska jobba mot.  
 

4.3 Målstyrda grupper ur ett medarbetarperspektiv 
 
Vi genomförde en enkätundersökning bland medarbetare i produktionen, som är medlemmar i 
målstyrda grupper. Enligt uppgifter från representanter från företaget så har respondenterna 
varit aktiva i målstyrda grupper i minst sex månader och som längst drygt två år. Till vår 
förvåning upptäckte vi att relativt få av de tillfrågade visste hur länge de tillhört en målstyrd 
grupp och hur många som ingick i den.  
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Detta är en nulägesanalys och beskriver hur medarbetarna på Kappa Kraftliner i dagsläget 
upplever sitt arbete och sina arbetsförhållanden, hur motivationen och 
arbetstillfredsställelsen påverkas av arbete i målstyrda grupper. Nedanstående material 
beskriver det vi kommit fram till genom enkätundersökningen. 
 
 
4.3.1 Drivkrafter 
 
Det som framkom av den första delen av enkäten är att respondenterna anser att alla 
drivkrafter är viktiga eller delvis viktiga (se figur 4.1). Det är en mycket jämn fördelning 
mellan dessa två. Det är emellertid två faktorer som avviker något från de övriga. Dessa är 
möjligheten att påverka den egna arbetssituationen (fråga 6) och att känna grupptillhörighet 
(fråga 5). Hela 78 % av medarbetarna uppger att det är viktigt att kunna påverka den egna 
arbetssituationen. Även att känna grupptillhörighet värderas högt. 70 % anser att detta är en 
viktig drivkraft i arbetet. Endast en person uppger att det inte är viktigt att känna 
grupptillhörighet.  
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Figur 4.1. Drivkrafter i arbetet 
 
För att underlätta tolkningen av diagrammet ovan återges här de påståenden om drivkrafter i arbetet som 
respondenterna fick ta ställning till:  
 
1 …ha arbetsuppgifter som du uppfattar som intressanta och  meningsfulla  
2 …erhålla uppskattning från arbetskamrater  
3 …erhålla uppskattning från ledningen  
4 …arbetet leder till personligutveckling  
5 …känna grupptillhörighet  
6 …kunna påverka den egna arbetssituationen 
 
 
4.3.2 Arbetstillfredsställelse 
 
Andra delen i enkäten tar sikte på att försöka bedöma huruvida medarbetarna är 
tillfredsställda i sitt arbete. De påståenden som tas upp berör olika aspekter i arbetet i 
allmänhet och i målstyrda grupper i synnerhet. Av svaren att döma framgår att det råder en 
relativt hög arbetstillfredsställelse hos medarbetarna på Kappa Kraftliner. De högsta 
resultaten återfinns i mittenkolumnen, det vill säga delvis tillfredsställd. En faktor som 
däremot skiljer sig från resterande frågor är (fråga 15) där 86 % respondenter uppger att de 
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är tillfredsställda med de relationer de har till sina arbetskamrater. Den enda aspekten som 
de flesta tycks vara otillfredsställda eller endast delvis tillfredsställda med, är den lön de 
erhåller i förhållande till den egna arbetsinsatsen (fråga 11). 48 % av de tillfrågade uppger 
att de är otillfredsställda och ytterligare 45 % uppger att de är enbart delvis tillfredsställda 
med lönen de erhåller. Endast en av respondenterna anser sig vara helt tillfredsställd med 
sin lön, se figur 4.2. 
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Figur 4.2. Graden av arbetstillfredsställelse hos medarbetarna  
 
För att underlätta tolkningen av diagrammet ovan återges här de påståenden/frågor som respondenterna fick 
besvara när det gällde huruvida de var tillfredsställda med följande aspekter i sin arbetssituation: 
 
7... möjligheten att arbeta självständigt  
8... möjligheten att få arbeta med varierande arbetsuppgifter  
9... möjligheten av att göra saker där min kompetens tas tillvara  
10 ...möjligheten att göra en insats för andra människor  
11 ... min lön sett i förhållande till min arbetsinsats  
12 ...friheten att använda mitt eget omdöme  
13 ... den uppskattning jag erhåller när jag gör en bra insats  
14 ...den information jag erhåller av andra ang. resultatet av min arbetsinsats  
15 ...relationer till arbetskamrater  
16 ... det sätt som medarbetarna inom gruppen kommer överens 
 
 
4.3.3 Medarbetarnas syn på arbetet och arbetsförhållanden 
 
I den tredje delen av enkäten fick medarbetarna ge sin syn på arbetet och sina 
arbetsförhållanden. De frågor och påståenden som medarbetarna har fått ta ställning till 
handlar om arbetets egenskaper, sociala relationer i gruppen, kommunikation, att leda 
målstyrda grupper och mål/målformulering. 
 
Arbetets egenskaper 
På den första frågan uppger nästan alla respondenter att de upplever en varierande grad av 
frihet i arbetet. Fördelningen av svaren mellan de två alternativen instämmer helt (34 %) 
och instämmer delvis (52 %) är jämn, men en något större andel av de tillfrågade uppger att 
de endast delvis upplever frihet i arbetet. Två av respondenterna uppger att de inte alls 
upplever någon frihet i arbetet. Beträffande befogenheter att fatta beslut vad gäller 
planering och utförande av arbetsuppgifter svarar de flesta (52 %) att de endast delvis 
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instämmer och ett fåtal (14 %) anser sig inte ha några befogenheter alls i den aktuella 
frågan. Alla uppger emellertid att de själva, om än i varierande grad, tar ansvar för det 
resultat som följer av den egna arbetsinsatsen. Flertalet av respondenterna (54 %) anser att 
deras arbetsuppgifter har betydelse för andra. När det gäller själva arbetsuppgifterna uppger 
de allra flesta medarbetarna att de endast delvis instämmer i påståendet att dessa är 
varierande (52 %) och intressanta och stimulerande (48 %). Arbetet som sådant anses, i 
varierande utsträckning, ge möjligheter att utvecklas och lära sig nya saker, men en 
handfull tillfrågade (17 %) uppger att de inte alls instämmer i detta. Huruvida kompetens 
och erfarenheter tas tillvara, så anser de flesta att mycket av deras potential inte tas tillvara 
fullt ut. En fråga som det tycks råda en hög grad av samförstånd kring är den som tar sikte 
på ansvar och befogenheter. Respondenterna uppger att var och en vet sina befogenheter 
och ansvar. Värt att notera här är att ingen av respondenterna uppger att de inte instämmer i 
detta påstående. Vidare instämmer många (55 %) av medarbetarna att det inom den 
målstyrda gruppen finns de kunskaper och färdigheter som krävs för att själv kunna planera 
och genomföra arbetet. 
  
Sociala relationer i gruppen 
Näst intill alla respondenter anser att sammanhållningen i gruppen är mycket bra. Endast en 
person uppger att sammanhållningen inte är bra. Vidare uppger respondenterna, med jämn 
fördelning, att de helt eller delvis instämmer i att de visar varandra uppskattning för goda 
prestationer. Flertalet av de svarande anser att de kan uttrycka sig öppet och ärligt inom 
gruppen. Resultatet från enkätundersökningen visar att 85 % av respondenterna anser sig 
trivas bra i sin grupp och 15 % anger att de trivs ganska bra. Ingen uppger att de inte trivs 
och två personer har emellertid inte besvarat frågan. 
 
Kommunikation 
Den information som rör den målstyrda gruppen anses vara tillgänglig eller till viss del 
tillgänglig för alla. Några få anser att inte alla har tillgång till information. Flertalet av 
respondenterna uppger att bra forum för samtal kring arbetet och arbetsklimatet i gruppen 
finns. Återkoppling tycks sällan förekomma eftersom många av respondenterna uppger att 
de inte alls eller endast delvis erhåller feedback från arbetskamrater. 
 
Att leda målstyrda grupper 
Ett fåtal av respondenterna tycker att de får uppmuntran och stöd från chefen när de 
behöver det. En övervägande del av de tillfrågade anser däremot att chefen inte alls eller 
endast delvis ger dem stöd och uppmuntran när de behöver det. Få av de tillfrågade anser 
att chefen ger dem feedback på det arbete de utför och även här anser de flesta att chefen 
delvis eller inte alls ger dem feedback. Vidare så råder det delade meningar om huruvida 
chefen är bra på att delge medarbetarna om hur väl gruppen lyckats uppnå målen, eller inte. 
Det råder en relativt jämn fördelning mellan de som instämmer helt och de som inte eller 
delvis instämmer. Vad de flesta däremot tycks vara överens om är att de upplever att chefen 
har förtroende för dem. 
 
Mål och målformulering 
56 % av respondenterna anger att de känner till företagets övergripande verksamhetsmål 
medan 41 % anger att de delvis känner till och 3 % uppger att de inte känner till företagets 
övergripande mål. Vad gäller den egna gruppens mål och verkliga frihet att formulera egna 
mål är det endast tre av de tillfrågade som anser att denna frihet verkligen förekommer. En 
klar majoritet av medarbetarna uppger att de endast delvis instämmer i att gruppen har 
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verklig frihet att formulera egna mål. Många upplever att de mål som gruppen jobbar mot 
är tydliga men när det gäller huruvida de är realistiska eller inte anser de flesta att det bara 
delvis stämmer. Flertalet av de tillfrågade anser att de delvis (41 %) eller inte alls (31 %), i 
hög grad kan påverka hur gruppens gemensamma mål ska utformas. De mål som den 
målstyrda gruppen jobbar för att uppnå, följs upp, endast delvis av dem själva. 
 
Avslutningsvis kan säjas att på frågan om arbetet i de målstyrda grupperna passar dem bra 
uppger 63 % att det passar dem bra, 22 % att det passar dem ganska bra och 11 % uppger 
att de känner att arbetet i de målstyrda grupperna inte passar dem alls och två personer har 
inte svarat på frågan.  
 
 
4.3.4 Vad ökar medarbetarnas motivation? 
 
Den fjärde och avslutande delen av enkäten handlar om motivation. Här har medarbetarna 
svarat på hur olika påståenden rörande olika aspekter i arbetet och arbetsförhållanden 
påverkar deras egen motivation. De flesta påståenden i den fjärde och sista delen av 
enkäten kan enligt de allra flesta respondenterna bidra till att öka deras motivation.  
 
De allra högsta värdena fick de påståenden som härrörde till själva arbetsuppgiften, till 
ledarskapet och till de sociala relationerna i gruppen. Det som allra flest respondenter (96 
%) anger ökar motivationen, är en bra sammanhållning i gruppen. Resultatet visar även att 
atmosfären i gruppen har stor betydelse för medarbetarnas motivation. Även beröm från 
medarbetare är något som respondenterna uppger ökar motivationen. När det gäller 
arbetsuppgiften som sådan är det viktigt att den är varierande, utmanande och intressant för 
att motivationen ska öka. Om arbetet dessutom bidrar till personlig utveckling anger 
respondenterna att också detta skulle öka deras motivation.  
 
Flertalet av de tillfrågade uppger att stöd, uppmuntran och förtroende från chefen uppfattas 
positivt och därför ökar motivationen. Vidare uppger 71 % av respondenterna att om de 
upplever att medarbetarna har förtroende för dem så ökar deras motivation. 
 
För att se fullständigt resultat från enkätundersökningen, se Bilaga B.
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel jämför vi vårt empiriska material med de teorier som ingår i uppsatsens 
teoretiska referensram. I samband med detta avser vi att redovisa de slutsatser vi dragit 
utifrån analysen. 
 

5.1 Målstyrda grupper 
 
Denna första del tar sikte på att analysera hur de målstyrda grupperna ser ut på Kappa 
Kraftliner med avseende på gruppstorlek och olika roller.  
 
Gruppstorlek och roller 
Arbetet på Kappa Kraftliner i Piteå organiseras i målstyrda grupper där varje 
produktionsavsnitt bildar en egen grupp. Detta innebär att grupperna består av mellan 10-60 
personer, vilka dessutom är uppdelade i olika skiftlag. Den optimala gruppen, enligt 
Svedberg (1997) består av upp till 10 medarbetare och han betonar att de bör jobba inom 
samma skiftlag. Enligt ett flertal gruppteorier påverkar storleken på den målstyrda gruppen 
en rad olika faktorer som har stor betydelse för arbetet i gruppen. Svedberg (1997) 
framhåller att små grupper är att föredra framför stora, eftersom stora grupper tenderar att 
bidra till opersonlig och mekanisk kommunikation, passivitet, krav på formaliserade 
rutiner, sämre möjligheter till feedback samt minskat inflytande och personligt 
engagemang. Detta anser vi delvis besannas av enkätundersökningen eftersom den visar att 
endast 21 % av medarbetarna helt instämmer i att de får vara med och påverka hur de 
gemensamma målen för gruppen ska utformas. Det är dessutom 31 % som anser att de inte 
alls får vara med och påverka och endast ett fåtal av medarbetarna upplever att de erhåller 
feedback från chefen och medarbetarna.  
 
Vidare framhåller Svedberg (1997) att individer i grupper genomgår en process av social 
differentiering, vilket innebär att de antar formella och/eller informella roller. Dessa byggs 
upp av individens egna och/eller gruppens förväntningar och normer. Resultatet av 
enkätundersökningen i denna fråga visar att 55 % av respondenterna anger att var och en 
inom gruppen vet vilken roll, och därtill medföljande ansvar och befogenheter de innehar. 
Svedberg (1997) framhåller att sådan vetskap leder till att individerna känner sig trygga i 
gruppen.  
 
Slutsatsen vi drar av ovanstående är att den brist på delaktighet och återkoppling som vissa 
medarbetare upplever delvis kan härledas till gruppstorleken. Det faktum att de målstyrda 
grupperna dessutom är uppdelade i olika skiftlag anser vi vara en bidragande orsak till 
detta. Om det av praktiska skäl inte går att dela in varje skiftlag i målstyrda grupper, anser 
vi att det bör anordnas formella möten där alla ges en möjlighet att föra fram sin 
mening/åsikt. Den säkerhet/trygghet som kan komma av att veta vilken roll och ansvar var 
och en har tror vi kan bidra till positiva effekter på kommunikationen och samarbetet i 
gruppen. Om såväl ledning som medarbetare har kunskap om olika roller i grupper och 
deras konsekvenser så kan det underlätta förståelsen av varför människan agerar på ett visst 
sätt. Grupperna består av olika yrkeskategorier och den kunskap och de erfarenheter som 
var och en bidrar med anser vi kan leda till att bättre beslut kan fattas, eftersom gruppen 
därmed får tillgång till ett bredare beslutsunderlag. En annan positiv effekt av detta är att 
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det underlättar och bidrar till ökat kunskapsutbyte. Genom att medarbetarna ges möjlighet 
att lära av varandra kan det även leda till personlig utveckling och på sikt till ökad 
motivation. En av anledningarna till att decentralisera verksamheten är för att bättre kunna 
ta tillvara på medarbetarnas kunskaper. En slutledning vi drar av denna undersökning är att 
trots stora förändringar i organisationen är fortfarande en stor del av resurserna hos 
medarbetarna onyttjade.  
 

5.2 Arbetet och arbetsförhållanden 
 
Med resterande del av analysen vill vi skapa en förståelse för hur medarbetarna upplever 
faktorer som arbetets egenskaper, mål/måluppföljning, sociala relationer i 
arbetsgruppen, kommunikation och ledarskap och även hur de upplever att dessa 
faktorer påverkar deras motivation och arbetstillfredsställelse. 
 
Arbetets egenskaper 
Hackman och Oldham vill med sin job characteristic model föra fram att det finns ett 
samband mellan arbetsuppgiftens egenskaper och motivation, arbetstillfredsställelse och 
prestationer hos individerna. Vi har inledningsvis genom enkätsvaren analyserat arbetets 
grundläggande egenskaper och beträffande mångsidigheten så upplever medarbetarna en 
låg grad av variation, vilket leder till att kunskaper och färdigheter inte tas tillvara på. När 
det gäller helheten så innebär arbetet på Kappa Kraftliner att det inte utförs en helhet i 
arbetet, men däremot en del av en identifierbar arbetsuppgift. När det gäller 
arbetsuppgiftens betydelse har den betydelse för andra inom organisationen. Angående hur 
stor del självstyre medarbetarna har, ligger graden av reell frihet och befogenheter att fatta 
beslut rörande den egna arbetsuppgiften på en medelnivå. Beträffande 
feedback/återkoppling så saknas delvis kunskap om resultatet av den egna arbetsinsatsen. 
 
Ovanstående grundläggande egenskaper har vi sedan kopplat ihop med olika tillstånd av 
motivation hos individerna. Vi tolkar resultatet från enkätundersökningen som att 
medarbetarna upplever arbetsuppgiften som mindre meningsfull men att de tar stort ansvar 
för arbetsresultatet och att de delvis saknar kännedom om resultatet av arbetsuppgifterna. 
Det finns vissa givna antagande som fastställer förutsättningar för Hackman och Oldhams 
job characteristic models användning, vilka vi anser är uppfyllda på Kappa Kraftliner, det 
vill säga att medarbetarna har de kunskaper och färdigheter som krävs för arbetet, att deras 
utvecklingsbehov är starkt och att de delvis är tillfredsställda med hela 
arbetssammanhanget. 
 
Beträffande motivation och arbetstillfredsställelse är det stor del av medarbetarna som 
motiveras av frihet i arbetet, att kunna fatta självständiga beslut, att ha varierande, 
stimulerande och utmanande arbetsuppgifter, men det är emellertid bara 37 procent av 
medarbetarna som upplever stor frihet i sitt arbete, 23 procent upplever att arbetsuppgiften 
är varierande och 26 procent upplever att de har stimulerande och intressanta 
arbetsuppgifter. Enligt Fredrik Herzbergs teori om motivation, framkommer att det är just 
dessa sorts egenskaper i arbetet som ger upphov till motivation. Herzberg menar att en god 
miljö kan skapa trivsel men ger inte automatiskt hög motivation, utan hög motivation 
skapas av bland annat stimulerande arbetsuppgifter.  
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Slutsatsen av detta är att om arbetsuppgifterna kan utformas så att de av medarbetarna 
upplevs som mer meningsfulla och samtidigt öka graden av feedback/återkoppling, då finns 
det förutsättningar för en hög motivation och arbetstillfredsställelse, eftersom de 
förutsättningarna som är givna för Hackman och Oldhams teoris giltighet, i princip är 
uppfyllda. Kontentan av Herzbergs tvåfaktorteori är att fokus bör ligga på att anpassa 
arbetsuppgifterna så att de bättre överensstämmer med intressen, mål och förmågor hos 
individerna. Ett sätt att åtgärda allt detta skulle kunna vara att rotera bland 
arbetsuppgifterna, vilket då kan bidra till ökad variation i arbetet, intressantare arbete och 
till personlig utveckling och ökad stimulation. Det kan även leda till att medarbetarnas 
kunskaper och färdigheter tas tillvara på ett bättre sätt. Även feedback/återkoppling är 
företeelser som skulle kunna åtgärdas, att delge information om hur arbetet har utförts och 
hur väl mål har uppnåtts. Detta skulle kunna införas på de formella möten som gruppen har 
genom att representanten från den målstyrda gruppen som deltar styrgruppens möten, 
frambringar en bättre återkoppling till medarbetarna i den målstyrda gruppen. 
 
Det är dock fyra procent av de tillfrågade medarbetarna som upplever en minskad 
motivation vid varierande arbetsuppgifter. Detta tror vi beror på att det finns människor 
som trivs bra med att utföra en sorts arbetsuppgift, att inte behöva förflytta sig bland olika 
uppgifter, eftersom de känner trygghet och säkerhet i att de har kunskap i sin arbetsuppgift. 
Detta kan i sin tur vara något som ökar deras motivation. Vi förstärker detta genom 
Herzbergs teori som beskriver att även faktorer som känslan av att förstå och behärska ger 
upphov till motivation. För dessa människor tror vi inte att rotation skulle leda till något 
positivt. 
 
Mål och måluppföljning 
Svensson (1997) understryker att mål behövs för att arbetsgrupperna självständigt ska 
kunna utforma och ta ansvar för sitt arbete och för att veta vad som förväntas av dem. 55 % 
av respondenterna i denna undersökning upplever att den målstyrda gruppen har rätt 
kunskap och kompetens att självständigt planera och utföra arbetsuppgifter. Svaren som 
medarbetarna lämnade i enkäten visar emellertid att endast 10 % av de tillfrågade helt 
instämmer i att gruppen har reell frihet att formulera egna mål och 24 % anser att gruppen 
inte alls har frihet att formulera egna mål. När det gäller medarbetarnas egna möjligheter att 
påverka formuleringen av gruppens mål, uppger 21 % att de instämmer helt i att de får vara 
med och påverka målen. 41 % uppger att de endast delvis instämmer och 31 % uppger i 
enkäten att de inte får vara med och påverka målen. Svensson (1997) betonar att målen 
måste sättas på gruppnivå, vara tydliga och enkla att förstå och följa upp om de ska skapa 
engagemang och fungera som styrmedel. I vår undersökning är det 48 % av de tillfrågade 
som instämmer helt i att gruppens gemensamma mål är tydliga, 34 % av medarbetare 
uppger att de endast delvis instämmer. När det gäller huruvida målen är realistiska och 
konkreta uppger endast 21 % att de helt instämmer. Flertalet, det vill säga 48 %, uppger att 
de delvis instämmer och 24 % instämmer inte. Vad gäller måluppföljning så anger ett 
övervägande antal av de tillfrågade medarbetarna, 55 %, att gruppen som sådan endast 
delvis själv följer upp mål. 
 
Svensson (1997) framhåller att feedback/återkoppling är en mycket viktigt del i samspelet 
mellan organisationen och individen. För att kunna fullfölja detta fordras att måluppföljning 
och utvärdering används för att bland annat kontrollera graden av måluppfyllelse och för att 
till exempel ge feedback till dem som utfört arbetet. Medarbetarna uppger emellertid i 
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enkätundersökningen att de erhåller feedback från chefen/medarbetarna i begränsad 
utsträckning eller inte alls. 
 
Slutsatsen vi drar av detta är att medarbetarna upplever att de som individer och kollektiv 
inte ges möjlighet att påverka målformuleringsprocessen, som den i dagsläget genomförs 
via styrgrupper. Vi tror emellertid inte att detta har något att göra med bristande förtroende 
från ledningen eller att kunskap saknas hos individerna. Om detta beror av yttre faktorer 
eller om det är självvalt kan vi endast spekulera i eftersom vi inte undersökt detta. På sikt 
kan detta leda till att målens potentiella roll som kraftfulla motivatorer urholkas. 
Medarbetarna erhåller inte heller, i någon vidare utsträckning, feedback om sin egen 
arbetsinsats och graden av måluppfyllelse, vilket innebär att de inte ges någon större 
möjligheter att reflektera över sin arbetsinsats. Vi ser den bristande återkopplingen till såväl 
den egna arbetsinsatsen som graden av måluppfyllelse som en fara för gruppens resultat 
och utveckling. Det finns enligt vår mening en risk att individens/gruppens kreativitet och 
initiativförmåga avtar. Sammantaget medför detta därmed att själva grundtanken med de 
målstyrda grupperna, att skapa delaktighet och engagemang, delvis går förlorad.  
 
Schou (1991) framhåller att mål måste ha samband med belöning för att det ska leda till 
bättre arbetsprestationer och högre arbetsmotivation. Kappa Kraftliner har idag inget 
belöningssystem som premierar måluppfyllelse och medarbetarna är enligt vår 
enkätundersökning inte tillfredsställda med sin lön. Enligt Herzbergs tvåfaktorteori, kan 
inte lönen betraktas som en motivationsfaktor utan den kategoriseras som en hygienfaktor. 
Det innebär att lönen i sig inte kan ge upphov till motivation och tillfredsställelse utan den 
kan endast påverka graden av otillfredsställelse. Produktionschef, Per Swärd, påpekar att 
företagets lönesystem kan komma att justeras i framtiden. På sikt, när alla medarbetarna har 
kommit att implementeras i denna arbetsform anser vi att ett belöningssystem som 
premierar måluppfyllelse, är värt att planera för, om motivationen ska upprätthållas. Detta 
behöver dock inte grunda sig på en belöning i form av pengar, utan kan även innehålla 
icke-monetära belöningar. 
 
Sociala relationer i gruppen 
En klar majoritet av medarbetarna, det vill säga 76 %, uppger att sammanhållningen i 
gruppen upplevs som bra och majoriteten av respondenterna anser att de känner att de kan 
uttrycka sig öppet och ärligt och det är så mycket som 93 % av medarbetarna som är 
tillfredsställda med relationerna till arbetskamraterna. Enligt Herzberg tvåfaktorteori skulle 
detta kategoriseras som en hygienfaktor, vilket innebär att ”gruppklimatet” /sociala 
relationer endast kan bidra till att motverka vantrivsel och inte i sig skapa motivation. I 
Herzbergs tvåfaktorteori kategoriseras trygghet som en hygienfaktor som i det här fallet kan 
sägas vara uppfylld, vilket emellertid inte betyder att den ger upphov till motivation, utan 
bidrar endast till att motverka vantrivsel. Det framgår tydligt av enkäterna, att de tillfrågade 
medarbetarna på Kappa Kraftliner värderar relationer till medarbetarna och 
grupptillhörighet högt, vilket även verkar vara något som fungerar väldigt bra.  
 
Av enkätundersökningen att döma är medarbetarna tillfredsställda med relationerna till 
arbetskamraterna och en drivkraft som upplevs som viktig eller delvis viktig av majoriteten 
av de tillfrågade är att känna grupptillhörighet. Detta är något som kan leda till att 
människor väljer att stanna kvar på sin arbetsplats, även om han/hon inte är riktigt nöjd med 
sitt arbete, säger Bergengren (2001) i sina teorier om grupper. Enligt projektledaren 
Christer Norberg på Kappa Kraftliner är personalomsättningen mycket låg på företaget. 
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Norberg påstår att det är i stort sett bara vid naturliga avgångar som personal slutar på 
företaget. Om detta beror på den starka sammanhållningen som verkar infinna sig på 
arbetsplatsen eller om det beror på andra faktorer, som till exempel svag arbetsmarknad är 
svårt att sia om.  
 
Kommunikation 
Enligt Mossbodas m.fl. (2001) teorier om kommunikation framgår att god kommunikation 
är kärnan i ett framgångsrikt arbete i målstyrda grupper. Detta eftersom utbyte av 
information är en förutsättning för att samverkan ska fungera. Enkätundersökningen visar 
att den information som rör den målstyrda gruppen anses vara tillgänglig eller till viss del 
tillgänglig för alla. Det stora flertalet tillfrågade anser även att kommunikationen i gruppen 
är öppen och ärlig. Medarbetarna anser att de forum som finns för samtal kring arbetet och 
arbetsklimatet är tämligen bra. Teorier som hävdar en koppling mellan gruppstorlek och 
kommunikation, menar att kommunikationen i stora grupper kan fungera sämre. 
 
Slutsatsen vi drar är att informationsspridningen på företaget verkar fungera bra i dagsläget, 
men som det mesta annat så kan även den förbättras. Även kommunikationen inom gruppen 
verkar fungera relativt bra trots de stora grupperna. Detta tror vi beror på medarbetarnas 
goda relationer till varandra och den goda sammanhållningen i gruppen. Vissa av dem som 
svarat på intervjun upplever att kommunikationen inte fungerar, vilket kan bero på antingen 
storleken på gruppen, att informationen inte når fram till alla eller faktorer kopplade till den 
enskilda individen. Vi tror att gruppens storlek har stor inverkan på hur väl 
kommunikationen fungerar och det i sin tur påverkar resultatet. Vi menar att vid arbete i 
stora grupper kan det vara upplagt för missuppfattningar och misstolkningar om inte det 
finns bra rutiner för information/kommunikation. Arbete i en stor grupp kan även leda till 
att vissa människor inte bidrar fullt ut till gruppens gemensamma arbetsuppgifter. Detta 
eftersom delaktigheten tenderar att minska i en stor grupp, vilket även kan påverka 
motivationen negativt. 
 
Att leda målstyrda grupper 
Efter intervjun med såväl produktionschefen Per Swärd som projektledaren Christer 
Norberg, fick vi intrycket av att de har en syn på medarbetarna som kompetenta och 
ansvarstagande och att de känner förtroende för dem. Denna syn på medarbetarna anser vi 
sammanfaller med McGregors teori Y. Det gensvar ledningen får från medarbetarna 
påverkas enligt Mc Gregor av ledarens beteende, som vilar på antagandet att ledaren agerar 
efter den syn han/hon har på människan. Vi kan konstatera att flertalet av medarbetarna 
uppger att de känner att chefen/ledningen har förtroende för dem och att de själva tar ansvar 
för resultatet av sina egna arbetsuppgifter. McGregor ansåg att den människosyn som 
präglar ledarskapet enligt Teori Y, var effektivare på lång sikt eftersom ledaren då känner 
ett större förtroende för medarbetarna. Detta skulle enligt McGregor kunna bidra till en 
högre produktivitet. Genom att införa målstyrda grupper ges medarbetarna mer frihet, 
delaktighet och ansvar. Swärd uppger att såväl kvalitet som resultat förbättrats avsevärt 
sedan införandet av de målstyrda grupperna. Om detta kan hänföras till den förändrade 
arbetsorganisationen kan vi emellertid inte bedöma. 
 
Slutsatsen av ovanstående diskussion blir att höga kravs ställs på att chefens ledningsstil 
måste vara flexibel, hänsyn måste tas till alla medarbetare och deras förmågor och behov i 
lika stor utsträckning som till produktionsschemat. 
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I Anzén & Levins (2004) teorier om ledarskap framgår att ledarskapet i de målstyrda 
grupperna kräver andra egenskaper av chefen efter införandet av målstyrda grupper i och 
med att chefsrollen blivit en helt annan. Från att ha varit ordergivare ska chefen nu fungera 
som coach, det vill säga ha en funktion där han/hon bistår med stöd och råd. För att klara av 
detta måste chefen ha en förmåga att uppmuntra, vägleda, delegera beslutskompetens och 
sprida information. Sist men inte minst måste chefen kunna skapa ett gott samarbetsklimat i 
gruppen. Enligt vår undersökning råder det delade meningar om hur chefen delger feedback 
angående medarbetarnas utförande av arbetet. 30 % av medarbetarna upplever att han/hon 
inte får feedback från chefen och även 30 % upplever att de inte får stöd och uppmuntran 
när det behövs. Detta är viktiga faktorer i arbetet och vi stödjer detta enligt Herzbergs 
tvåfaktorteori där just erkännande är en motivationsfaktor. När det gäller att sprida 
information är det 22 % som upplever att informationen beträffande måluppfyllelse inte är 
bra, medan resterande del upplever att det är bra eller delvis bra.  
 
Att arbeta upptar en stor och central plats i många människors liv, vilket också innebär att 
en hög grad av arbetstillfredsställelse är viktigt att uppnå. Slutsatsen vi drar är att det är 
viktigt att som ledare ha insikt om vilka faktorer som motiverar medarbetarna för att öka 
prestationen, vilket i sin tur leder till en ökad produktion. Något man bör vara medveten om 
i dessa sammanhang är att de personliga preferenserna förändras över tiden vilket gör det 
extra viktigt att kontinuerligt ta sig tid att ta reda på vad medarbetarna eftersträvar. För att 
erhålla denna kunskap om medarbetarnas skiftande behov och drivkrafter kan man 
genomföra attitydundersökningar på gruppnivå och medarbetarsamtal på individnivå. 
Genom att förstå vad medarbetarna drivs och motiveras av kan företaget/organisationen 
bedriva arbetet så att det genererar en överensstämmelse mellan individens behov och vad 
organisationen kan erbjuda, det vill säga arbetet måste struktureras, organiseras och 
anpassas till människans natur och de mänskliga behoven. 
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6 SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel för vi en kort diskussion angående vårt arbete där även egna reflektioner 
ges. Vi avslutar kapitlet med att ge förslag på ämnen som vi anser passar för fortsatt 
forskning. 
 
Inledningsvis kan vi konstatera att ledningen är nöjd med införandet av målstyrda grupper. 
Medarbetarna å andra sidan var skeptiska till en början men har under förändringens 
fortgång allt mer kommit att inta en positiv hållning gentemot den nya 
arbetsorganisationen. Det gäller dock att komma ihåg att införandet av målstyrda grupper 
till en början kan vara en spännande process men att denna spänning med tiden avtar. Det 
är då det är som allra viktigast att ständigt försöka motivera medarbetarna till medverkan 
och engagemang. 
 
Att vidta åtgärder för att öka motivationen och arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna 
kan säkerligen leda till många positiva effekter, men det gäller att komma ihåg att alla 
människor är olika och motiveras av olika saker. Det som ökar motivationen hos en individ 
kanske minskar motivationen hos en annan. Det finns även många faktorer utanför 
arbetsplatsen som påverkar en människas motivation. Vi tror att det handlar om att finna 
människan där han/hon befinner sig i dagsläget och utifrån detta skapa en arbetsmiljö som 
gynnar både medarbetaren och organisationen. Vi finner att idén med målstyrda grupper är 
god och får man allt att fungera på ett tillfredsställande sätt är det en arbetsform som kan 
komma att medföra många fördelar för såväl organisationen som dess medlemmar.  
 
I och med att arbetet med att implementera denna arbetsform fortfarande pågår är det svårt 
att uttala sig om det slutliga resultatet av arbete i målstyrda grupper. Ledningen på Kappa 
Kraftliner verkar dock enligt vår mening vara lyhörda, med en stor vilja att få detta att 
fungera bra. Vi hoppas att denna undersökning ska ge företaget vägledning för saker som 
kan förbättras och på sikt finna åtgärder för det som i dagsläget inte fungerar 
tillfredsställande inom dessa grupper, till exempel feedback/återkoppling samt mål och 
måluppföljning. 
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

• Vi har inte gått något djupare in på hur kommunikationen fungerar inom 
organisationen, vilket vi finner vara ett intressant ämne att forska vidare inom. Vi 
tänker då både på kommunikationen och informationsflödet inom organisationen, 
mellan ledning och respektive målstyrd grupp och mellan de olika grupperna. 

• Belöningssystem i målstyrda grupper är även det ett intressant ämne att belysa i och 
med att vi tror att motivationen att nå målet är något som behöver premieras för att 
känna en ökad drivkraft i sitt arbete. 
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Bilaga A - Intervjuguide 
 
 
Namn: 
Befattning: 

 
1. Vad var det som ledde fram till att ni införde målstyrda grupper?  
 
2. När påbörjades omorganisationen till målstyrda grupper? Initiativtagare? 
 
3. Hur reagerade medarbetarna inför denna förändring?  
 
4. Vilka förberedelser genomfördes?  
 
5. Hur många grupper? Antal medarbetare/grupp? 
 
6. Hur gick indelningen i grupper till, hade medarbetarna möjlighet att påverka 

gruppsammansättningen? 
 
7. Vem sätter målen?  
 
8. Beskriv hur arbetet bedrivs och fördelas i de målstyrda grupperna? Ledning, ansvar, 

befogenheter, kompetensutveckling, utdelning av belöningar, jobbrotation… 
 
9. På vilket sätt har denna organisationsform förändrat arbetssätt/ledarskap? 
 
10. Hur har detta påverkat företagskulturen? Normer, värderingar, attityder… 
 
11. Vilka problem har ni haft sedan införandet och hur har ni valt att lösa dessa problem? 
 
12. Har ni några problem i dagsläget med dessa målstyrda grupper? I så fall vilka och hur 

avser ni lösa dessa? 
 
13. Vilka problem/hinder ser du kan uppstå i framtiden? 
 
14. Har lönerna förändrats i samband med införandet av målstyrda grupper? Om Ja, hur? 

om Nej, varför inte? 
 
15. Erhåller medarbetarna belöningar vid måluppfyllelse? Om Nej, hur motiverar ni era 

medarbetare? 
 
16. Anser du att denna organisationsform ökar motivationen hos medarbetarna i den 

målstyrda gruppen? Leder den ökade motivationen till en ökad prestation? 
 
17. Finns det en tydlig ledare i varje grupp? Finns det tankar på att införa gruppledare?  
 
18. Hur uppfattar du att medarbetarna ser på detta nya arbetssätt? Mer motiverade, bättre 

prestationer, ökad produktion, bättre flöde genom anläggningen…  
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19. Anser du att denna arbetsform leder till en högre arbetstillfredsställelse än innan 
införandet? 

 
20. Hur ser personalomsättning, sjukfrånvaro ut nu jämfört med innan? 
 
21. Har denna omorganisation inneburit färre hierarkiska nivåer? Upplever du att 

organisationen har blivit mer flexibel och att denna något plattare organisation 
underlättat beslutsfattandet? 

 
22. Anser du att denna arbetsform har bidragit till ökad konkurrenskraft? 
 
23. Hur upplever du att samarbetet fungerar i grupperna? 
 
24. Hur löses de konflikter/meningsskiljaktigheter som uppstår?  
 
25. En konflikt kan ju både stärka och splittra en grupp? Har det förekommit omplaceringar 

av medarbetare på grund av konflikter/samarbetsproblem?  
 
26. Satsas det resurser på gruppdynamisk träning? 
 
27. Hur sköts kompetensförsörjningen/kompetensutveckling?  
 
28. Hur bedömer du att arbetet med målstyrda grupper påverkat produktiviteten och  

kvaliteten? 
 
29. Vilka anser du är de huvudsakliga orsakerna till det? 
 
30. Vilka anser du är de största fördelarna/nackdelarna med målstyrda grupper som 

arbetsform? 
 
31. Är det någonting som ni så här i efterhand kommer att göra annorlunda när resten av 

styrkan ska införlivas i den nya arbetsorganisationen med målstyrda grupper? 
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Bilaga B – Enkätundersökning 
 

 

Sammanställning av enkätundersökning 

 
DRIVKRAFTER 

 
Antal respondenter: 29 

 
Nedan följer ett antal påståenden om drivkrafter i arbetet, sätt ett KRYSS i den rutan som du upplever 
stämmer bäst med DIN uppfattning 

Inte viktigt Delvis viktigt Viktigt Svarade ej 

1 …ha arbetsuppgifter som du uppfattar som 
intressanta  och  meningsfulla 

0% 11 38% 17 59% 1

2 …erhålla uppskattning från arbetskamrater  1 3% 11 38% 16 55% 1

3 …erhålla uppskattning från ledningen 1 3% 11 38% 16 55% 1

4 …arbetet leder till personlig utveckling 0% 14 48% 13 45% 2

5 …känna grupptillhörighet 1 3 % 8 28% 19 66% 1

6 …kunna påverka den egna arbetssituationen 0% 7 24% 21 72% 1

 
ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

 
Nedan följer ett antal meningar som berör olika aspekter i arbetet. Ange hur pass tillfredsställd DU är med 
respektive aspekt genom att sätta KRYSS i den ruta som du upplever stämmer bäst överens med DIN 
uppfattning. 
I mitt nuvarande arbete tycker jag så här 
om... 

Otill-
fredsställd 

Delvis 
tillfredsställd 

Tillfredsställd Svarade ej

7 ...möjligheten att arbeta självständigt 1 3% 13 45% 14 48% 1

8 ...möjligheten att få arbeta med varierande 
arbetsuppgifter 3 10% 16 55%

 
9 

 
31% 

1

9...möjligheten att göra saker där min 
kompetens tas tillvara 2 7% 14 48%

 
12 

 
41% 

1

10 ...möjligheten att göra en insats för andra 
människor 4 14% 17 59%

 
7 

 
24% 

1

11 ...min lön sett i förhållande till min 
arbetsinsats 14 48% 13 45%

 
1 

 
3% 

1

12 ...friheten att använda mitt eget omdöme 1 3% 18 62% 9 31% 1

13 ...den uppskattning jag erhåller när jag gör en 
bra insats 6 21% 17 59%

 
5 

 
17% 

1

14 ...den information jag erhåller av andra ang. 
resultatet av min arbetsinsats 2 7% 22 76%

 
4 

 
14% 

1

15 ...relationer till arbetskamrater 0% 3 10% 25 86% 1

16 ...det sätt som medarbetarna inom gruppen 
kommer överens  0% 12 41%

 
16 

 
55% 

1
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Nedan följer ett antal påståenden om DIN syn på arbetet och DINA arbetsförhållanden. KRYSSA i rutan som 
bäst överensstämmer med DIN uppfattning. 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte 

Svarade
ej 

17 Jag upplever stor frihet i mitt arbete. 10 34% 15 52% 2 7% 2
18 Jag har befogenheter att fatta beslut beträffande planering 

och utförande av mina arbetsuppgifter. 8 28% 15 52%
 

4 
 

14% 2
19 Gruppen har "rätt" kunnande och kompetens för att 

självständigt kunna planera och utföra arbetsuppgifter. 16 55% 10 34%
 

1 
 

3% 2

20 Min arbetsinsats har betydelse för andra medarbetares arbete 
inom organisationen. 17 59% 9 31%

 
1 

 
3% 2

21 Mina arbetsuppgifter är varierande.  7 24% 15 52% 5 17% 2
22 Jag upplever att mina kunskaper och färdigheter tas väl 

tillvara på. 6 21% 16 55%
 

5 
 

17% 2
23 Arbetet ger mig möjlighet att utvecklas och lära mig nya 

saker. 8 28% 14 48%
 

5 
 

17% 2
24 Jag tar ansvar för det resultat som följer av min arbetsinsats. 19 66% 8 28%  0% 2
25 Mina arbetsuppgifter är stimulerande och intressanta. 7 24% 14 48% 6 21% 2
26 Sammanhållningen i gruppen är bra. 22 76% 4 14% 1 3% 2
27 Inom gruppen vet var och en vilka befogenheter och vilket 

ansvar de har. 16 55% 11 38%
 

0 
 

0% 2
28 I gruppen visar vi varandra uppskattning vid bra 

prestationer. 10 34% 13 45%
 

4 
 

14% 2
29 I gruppen kan vi uttrycka oss öppet och ärligt. 16 55% 8 28% 3 10% 2
30 Jag trivs bra i min arbetsgrupp. 23 79% 4 14% 0 0% 2
31 Jag har vetskap om företagets övergripande mål. 15 52% 11 38% 1 3% 2
32 Gruppen har reell/verklig frihet att formulera egna mål. 3 10% 17 59% 7 24% 2
33 Inom gruppen har vi tydliga och gemensamma mål för vårt 

arbete. 14 48% 10 34%
 

3 
 

10% 2
34 Jag får i hög grad vara med och påverka hur dessa 

gemensamma mål ska utformas. 6 21% 12 41%
 

9 
 

31% 2
35 Målen är konkreta och realistiska.  6 21% 14 48% 7 24% 2
36 Vid måluppfyllelse utfaller belöning. 10 34% 11 38% 6 21% 2
37 I gruppen följer vi själva upp mål och resultat. 5 17% 16 55% 5 17% 3
38 Mina arbetskamrater ger mig feedback om hur jag utför mitt 

arbete. 5 17% 13 45%
 

9 
 

31% 2
39 Information som rör gruppen är tillgänglig för alla. 15 52% 8 28% 4 14% 2
40 Vi har bra forum för samtal kring frågor som rör arbetet. 11 38% 14 48% 2 7% 2
41 Vi har bra forum för samtal kring frågor som rör 

arbetsklimatet i gruppen. 8 28% 13 45%
 

6 
 

21% 2
42 Vår chef är bra på att delge oss information om hur väl vi 

lyckats uppnå våra mål. 8 28% 13 45%
 

6 
 

21% 2
43 Min chef ger mig feedback om hur jag utför mitt arbete. 6 21% 13 45% 8 28% 2
44 Min chef ger mig stöd och uppmuntran när jag behöver det. 5 17% 14 48% 8 28% 2
45 Min chef har förtroende för mig och mina arbetskamrater. 17 59% 6 21% 4 14% 2
46 Att arbeta i målstyrda grupper passar mig bra. 17 59% 7 24% 3 10% 2
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MOTIVATION 
 
Nedan följer ett antal påståenden. Hur upplever du att dessa påverkar DIN motivation. KRYSSA i rutan som 
bäst stämmer överens med DIN uppfattning. 

Ökar 
motivationen

Oförändrad 
motivation 

Minskar 
motivationen 

Svarade 
ej  

47 Stor frihet i mitt arbete….. 23 79% 4 14%  0% 2

48 Befogenheter att fatta självständiga beslut…. 18 62% 9 31%  0% 2

49 Jag upplever att kompetensutveckling…. 23 79% 4 14%  0% 2

50 Varierande arbetsuppgifter…. 22 76% 4 14% 1 3% 2

51 Att se resultatet av min arbetsinsats…. 22 76% 5 17%  0% 2

52 Utmanande arbetsuppgifter…. 22 76% 5 17%  0% 2

53 Stimulerande och intressanta arbetsuppgifter…. 23 79% 4 14%  0% 2

54 Bra sammanhållning i gruppen…. 26 90% 1 3%  0% 2

55 Atmosfären i gruppen…. 23 79% 3 10%  0% 3

56  Personlig utveckling…. 23 79% 4 14%  0% 2

57 Beröm från medarbetare vid bra prestationer…. 20 69% 7 24%  0% 2

58 Medarbetarnas förtroende för mig…. 21 72% 6 21%  0% 2

59 Öppen och tydlig kommunikation…. 18 62% 9 31%  0% 2

60 Vetskap om företagets övergripande mål…. 7 24% 20 69%  0% 2

61 Medverkan vid gruppens gemensamma målsättning för 
arbetet… 

16 55% 10 34% 1 3% 2

62 Konkreta mål….  14 48% 12 41% 1 3% 2

63 Realistiska mål…. 13 45% 13 45% 1 3% 2

64 Belöning för måluppfyllelse…. 21 72% 5 17% 1 3% 2

65 Måluppföljning…. 15 52% 11 38% 1 3% 2

66 Resultatuppföljning…. 15 52% 12 41%  0% 2

67 Feedback från arbetskamrater om min arbetsinsats…. 15 52% 11 38% 1 3% 2

68 Att informationen är tillgänglig…. 19 66% 8 28%  0% 2

69 Forum för samtal kring frågor som rör arbetet…. 14 48% 13 45%  0% 2

70 Forum för samtal kring klimatet på arbetsplatsen…. 18 62% 9 31%  0% 2

71 Feedback från chefen…. 17 59% 9 31%  0% 3

72 Stöd och uppmuntran från chefen…. 20 69% 6 21% 1 3% 2

73 Chefens förtroende för mig…. 21 72% 6 21%  0% 2

74 Att arbeta i  målstyrda grupper…. 16 55% 10 34%  0% 3
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